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ভূমিকা 
কোন কবির কাব্যরচনার রন ভালভাবে উপলব্ধি 

করিবার জন্য তাহার সময়ের আধ্যাত্মিক, সাহিত্যিক, 

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ 

জানা প্রয়োজন । শেক্সপীয়রের (১৫৬৪-১৬১৬ ) 

সমসাময়িক মহাকবি গোবিন্দদীসের পারিপাশ্থিক অবস্থ। 

পর্ধ্যালোচন। কর! এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্ত। কিন্ত 
গোবিন্দদাসের কোন্টী আঁদল রচনা, কোথায় কোথায় 

তাহ] পাওয়া যায়, তাহার অকৃত্রিম পদাবলীর সংখ্যা কত 

তাহ! প্রথমে নির্ণয় করা! আবশ্তক। সেইজন্য আমি প্রথমে 

চিরঞ্জীবের পুত্র, শ্রীনিবাস আচাধ্যের শিষ্য ও রামচন্দ্র 
কবিরাজের ভ্রাতা গোবিন্দদাস কবিরাজের রচিত পদগুলি 

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সঙ্কলন ও ব্যাখ্যা করিয়াছি। 

গোবিন্দ আচার্য্য 

নানা কারণে এই কাধ্য সহজ নহে। গোবিন্দ নাঁমে 

একাধিক কবি ছিলেন । তাহাদের রচনার মধ্ো গোবিন্দ- 

দাসের রচন। বাছিয়! বাহির কর! দুঃসাধ্য । শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা 

সম্ভবতঃ বয়োজ্যেষ্ঠ একজন স্থ্প্রমিদ্ধ কবি ছিলেন ? তাহার 

নাম গোবিন্দ আচীর্ধ্য। কবিকর্ণপূর ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্ধে রচিত 

তাহার গৌরগণোদ্েশদীপিকায় শচী ও জগন্নাথ মিশরের 
তত্ব-নিরূপণের পরই ইহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন__ 

পের্ণমাঁমী ব্রজে যাসীদেগাবিন্দানন্বকারিণী | 
আচার্যশ্রীলগোবিন্দে। গীতপদ্যারদিকারকঃ ॥ 

লক্ষমীদেবীর পিতা বল্লভাচার্যের ও কেশব ভারতীর পূর্ক্বেই 
এই গোবিন্দ আচাধ্যের নাম উল্লিখিত হইয়াছে দেখিয়া 

ইহাকে আমি প্রীচৈতন্যের অপেক্ষা বয়সে বড় বলিয়! মনে 
করি। পৌর্নমাঁনী দেবী শ্রীক্ণের গুরু সান্দীপনির মাতা]। 
সৃতবাং সম্বন্ধে তিনি শ্রীকষ্ণের ঠানদ্িদি। এদিক দিয়! 

বিচার করিলেও গোবিন্দ আচাধ্যের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত 

হয়। গোঁবিন্দ আচার্য্ের গীতপদ্ঠের কথ. যে শুধু কবি- 
কর্ণপূরের ন্যায় সংস্কতে অভিজ্ঞ পণ্ডিতের জানিতেন 

তাহা নহে; ষোড়শ শতাবীর আপামরপাধারণ বৈষ্ণব- 

ভক্তবৃন্দের নিকট তাহার পদাবলী সুপরিচিত ছিল। 

সেইজন্য নিত্যানন্দপ্রভুর প্রিয়পাত্র পুরুষোত্তমের শিষ্য 
দেবকীনন্দন তাহার বৈষ্ঞববন্দনায় লিখিয়াছেন-__ 

গোবিন্দ আচার্য্য বন্দে। সর্বগুণশালী। 

যে করিল রাধাকৃষ্ণের বিচিত্র ধাঁমালী ॥ 

_-অনুরাগবল্ী, পৃঃ ৪৮ 

গোবিন্দ আচার্ধোর কবিখ্যাতি শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্বববন্- 
গমনের পূর্বেই ( অন্থমান ১৫০৫-১৫০৬ খ্রীষ্টাব্ব ) প্রসার 

লাঁভ করিয়াছিল। তাই বাস ঘোষের বড় ভাই গোবিন্দ 

ঘোষ যখন প্রভুর পূর্ববঙ্গ-গমন উপলক্ষ্যে পদ রচন! 

করেন, তখন ভিতায় বৈষ্ণব-আদর্শে গোবিন্দদাস ন] 

লিখিয়। গোবিন্দ ঘোষ লিখিলেন ( শ্রীচৈতন্তচরিতের 

উপাদান, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ২৯. ৩৩ ব্রষ্টব্য)। কেননা শুধু 

গোবিন্দদাঁস লিখিলে তাহাকে লোকে গোবিন্দ আচাধ্যের 

সঙ্গে অভিন্ন মনে করিতে পারে। তিনি ঘোষ-উপাধি-সহ 

নাম উল্লেখ করার রীতি প্রবর্তন করেন বলিয়] তাহার 

ছোট ছুই ভাই মাধব ঘোষ ও বান্থু ঘোষও নিজ নিজ পদে 

ভণিতা৷ দিবার সময় এ রীতি পাঁলন করেন। অনুরূপ 

কারণে কুলীনগ্রামের মালাধর বস্থুর বংশধর রামানন্দ বন্ধ 

স্বরচিত পদে কৌলিক উপাধির উল্লেখ করিয়াছেন, কেনন! 

তাহ। না করিলে এ পদ অধিকতর প্রসিদ্ধ বামানন্দ 

বায়ে আরোপিত হইতে পারে। গোবিন্দ আচার্যের 

রচনাশৈলী চণ্ডীদাস, মুরাঁরি গুপ্ত, নরহরি সরকার প্রভৃতির 
রচনারীতির তুল্য ছিল। গোবিন্দ ঘোষের রীতিও এ 
এক ধরণের । কিন্তু গোবিন্দদাম কবিরাজ বিদ্যাপতির 

ভাষা ও আলঙ্কারিক রীতি অন্লরণ করিয়া পদ রচন। 
করেন। সৃতরাং তাহার পক্ষে আর গোবিন্দ আচাধ্যের 

পদের সঙ্গে পার্থক্য দেখাইবার জন্য কৌলিক উপাধিযুক্ত 

ভণিতা প্রয়োগের প্রয়োজন হয় নাই। 
বর্তমান গ্রন্থে ৩২টা পদ (৭২৯--৭৬০) গোবিন্দ 

আচাধ্ের রচন। বলিয়া! নির্দেশ করা হইল। এই ৩২টী 



॥ৎ গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

পদের মধ্যে একটীতে (৭২৯) শ্রীচৈতন্যের সন্যাঁস- 

গ্রহণের পর পুরী যাইবার বিবরণ পাওয়! যায়। 

কলহ করিয়া ছল।, আগে পু চলি গেল৷ 

ভেটিবারে নীলাচল রার। 

বিচ্ছেদে ভকতগণ হইয়া বিষ মন 

পদচিহ অনুলারে ধায় ॥ 

এই পদের ভণিতাঁয় আছে-_ 

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ সঘনে কহয়ে 

নৃতন কিশোর বয়েস । 

গোবিন্দদাঁস কহে মুই সে দেখল 

সার্বভৌম মন্দিরে প্রবেশ । 

শ্রীগৌরাঙ্গলীল। সঙ্বন্ধে এরূপ প্রতাক্ষর্শীর মত কথ 

বলিতে গোবিন্দ কবিরাজ অথবা গোবিন্দ চক্রবর্তী পারেন 

না। একমাত্র গোবিন্দ আচাব্যই পারেন । কিন্ত প্রশ্ন 

উঠিতে পারে যে, গোবিন্দ আঁচাধ্য কি শ্রীচৈতন্ত 

নিত্যানন্দের সঙ্গে শাস্তিপুর হইতে পুরী গিয়াছিলেন? 
বুন্ধীবনদাঁসের চৈতন্তভাগবত হইতে জান যাঁয় যে, একজন 

গোবিন্দ প্রভুর সঙ্গে গিয়াছিলেন-_- 

নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ | 

সংহতি জগদাঁনন্দ আর ত্রদহ্ষানন্দ ॥ 

-চৈ, ভা, ৩২ 

এই গোবিন্দ প্রভূর মন্ত্যামজীবনের সেবক গোবিন্দ হইতে 

পারেন না, কেননা! তিনি অনেক পরে পুরীতে যাঁইয়। 

প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। স্থতরাং সিদ্ধান্ত করিতে 

হয় যে, এই গোবিন্দই গোবিন্দ আচাধ্য। প্রভুর সঙ্গে 
তাহার এত ঘনিষ্ঠত। ছিল বলিয়াই কবিকর্ণপুর তাহাকে 
গ্রীরষ্ণলীলার পৌর্ণমাসী বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে 
আরও যে তিনটা পদ ( ৭৩০--৭৩২ ) আমি গোবিন্দ 

আচার্যের রচনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি তাহার 

প্রত্যেকটীতে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ছাপ স্থুষ্পষ্ট। নরহরি 

সরকার, বাস্থ ঘোষ, বস্থ রামানন্দ প্রভৃতির সরল, সহজ, 

মর্শম্পর্শী ভাষার সহিত এই তিনটা পর্দের ভাষার ও 

ভাঁবের সম্পূর্ণ সাদৃষ্ঠ লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রত্যেকটীতেই 

প্রভূর বিরহ-কাতরত। দেখিয়া কবির আকুলতা ভণিতার 

মধ্যে ফুটিয়! উঠিয়াছে। 
আধুনিক যুগে পদাঁবলীসাহিত্যের আলোঁচনার 

প্রবর্তক অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় তাঁহার “গাবিন্দদাস- 

রূৃত পদাবলী'তে লেখেন "অনেকগুলি পদকর্তীর নাম 

গোবিন্দদাস। সকলেরই পদ ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে ।, 

স্থতরাঁং গোঁবিন্দদান নামে যে কয়েকজন কবি ছিলেন 

তাহা গত শতাববীর শেষপাদেও জান। ছিল। 

এ সঞ্কলনে ৩৮৩্টা মাত্র গোবিন্দদাস-নামাঙ্চিত পদ 

আছে। 

গোবিন্দ চত্রবত্তী 

ব্রজবুলিতে লেখ। পদে গোবিন্দদাস ভণিতা থাকিলেও 

সব ক্ষেত্রে উহাকে গোবিন্দদাঁস কবিরাজের রচন। বলিয়। 

স্বীকাঁর কর। চলিবে না। কেনন। গোবিন্দদাঁম কবিরাজের 

সমসাময়িক এবং তাহারই গুরু শ্রীনিবাস আচাধ্যের শিষ্ব 

গোবিন্দ চক্রবর্ভাঁও ব্রজবুলিতে পদ রচন। করিয়। খ্যাঁতি- 

লাঁভ কবিয়াছেন। ইহার কবিখ্যতির কথ! প্রেমবিলাঁম, 

অন্ুরাগবলী, কর্ণীনন্দ, ভক্তিরত্বাকর ও নবোত্তমবিলাসে 

নাই; কেনন। কবি-হিসাবে ইনি গোবিন্দদাঁসের সহিত 

কোনমতেই তুলনীয় হইতে পারেন না| কিন্ত ইনি 
একদিকে শান্ত্চচ্চায়, অন্যদিকে গীতবাছ্িচচ্চায় নৈপুণ্যলাভ 

করিয়াছিলেন এবং বিশেষ করিয়। কীর্তনের মধ্যে ভাব ব৷ 

দশাগ্রস্ত হইতেন। ধাহাঁর1 ভক্তিগ্রস্থ অনুশীলন করিয়। 

শ্রীনিবাঘ আচাধ্যের শিষ্যদের মধ্যে প্রসিদ্ধিলাত 

করিয়াছিলেন তীহাদের মধ্যে ছয়জনের নাম উল্লেখ করিয়! 

একটা শ্লোক কর্ণানন্দে উদ্ধৃত হইয়াছে-_- 
শ্রীদাস-গোকুলানন্দৌ হামদাসম্তঘৈব 

শ্রীব্যাসঃ শ্রীলগো বিন্দঃ শ্রীরামচরণস্তথ|। 

ষট্ চক্রবপ্তিনঃ খ্যাতা ভক্তি গ্রস্থান্ুশীলিনঃ 

নিম্তারিতাখিলজনাঃ কৃতবৈষ্ণবসেবন।ঃ ॥ 

যছুনন্দনদান গোবিন্দ চক্রবর্তী সম্বন্ধে বলেন__ 
চক্রবপ্তি-শ্রেষ্ঠ ধিহে। শ্রীগোবিন্দ নাম। 

কি কহিব তাঁর কথ! সব অহ্থপাম ॥ 



ভূমিক৷ 

কায়মনোবাক্যেতে প্রভূ করে সেবা। 

প্রভূপদ বিন1 যিহে। না মানে দেবী দেব! ॥ 

এস্কলে প্রত অর্থে শ্রীনিবাস আচাধ্য। এ গ্রন্থের অন্যত্র 
পাওয়া যায়_ 

প্রভূ কৃপা কৈল গোবিন্দ চক্রবর্তী নাঁম। 
বাল্যকালেতে ফিহে! ভজন অন্ুপাঁম ॥ 

প্রেমযুত্তি কলেবর-__বিখ্যাঁত ধার নাম । 
ভাবক-চক্রবর্তী খ্যাতি বোরাকুলি গ্রাম ॥ 

তক্তিরত্বাকরে ইহার গীতবাগ্যে নিপুণতার কথ৷ 

আছে-_ 

আচার্যের অতি প্রিয় শিষ্য চক্রবর্তা । 

গীত-বাগ্য-বিদ্যায় নিপুণ ভক্তিমুত্তি ॥ 
--ভণ্তিরতাকর, ১৪শ তরঙ্গ 

নরহরি চক্রবর্তী ইহার ভাবক-চক্রবর্তী নাম পাঁইবার 
বিবরণও দিয়াছেন-_ 

চক্রবর্তী গোবিন্দের দেখি ভাবাঁবেশ। 

সবার অস্তরে হৈল উল্লা অশেষ ॥ 

শ্রীভাবক-চক্রবত্তী হৈল তার খ্যাতি। 

কে ব| ন৷ প্রশংসে দেখি প্রেমভক্তিরীতি ॥ 

--নরে।ভুমবিল।স, ৭ম বিলাস 

শ্রীনিবাস আচার্যের বংশধর বাঁধামোৌহন ঠাকুর তাহার 

পদাঁমুতসমুদ্রের টাকাঁয় গোবিন্দ চক্রবগাঁর রচন। বলিয়। 
নিম্নলিখিত পদগুলি নির্দেশ করিয়াছেন__ 

(১) লাখবাণ কাঞ্চন জিনি। 

রসে ঢর ঢর গোর! অঙ্গের মুঞ্চি যাঁউ নিছনি ॥ 

--৭৬১, পদামৃতসমুদ্র (পৃঃ ৩১) 

(২) মো মেনে মলু' মে। মেনে মলু। 

কি খেনে গৌরাঙ দেখিয়া আলু ॥ 
--৭৬২, এ (পৃঃ ৩৬) 

এই পদটীর প্রথম চারি চরণ নরহরি চক্রবর্ী সঙ্কলিত 
গীতচন্দ্রোদয়ে পাওয়া যায়; যথা__ 

টল ঢল কাচা কাঞ্চন মণি। 

কি ছাঁর টাপার কলিকা গণি॥ 
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থির বিজুবি করিয়া একে । 
সেহ নহে গোরা অঙ্গের রেখে ॥ 

্ -__গীতচন্রে দয়, পৃঃ ৬৯ 

(৩) শচীর কৌয়র গৌরাঙ্গ সুন্দর 
দেখিলু আখির কোণে। 

--*৬৩, পদামৃতসমূজ (পৃঃ ৩৬ ) 

(৪) মরিব মরিব সই নিচয়ে মরিব। 

পিয়ার বিচ্ছেদ আর সহিতে নারিব ॥ 

৭৭৩, এ € পৃ ৩৭১) 

প্রথম তিনটা পদ গৌরাঙের রূপ দেখিয়া! নদীয়। 

নাগরীদের উক্তি। 'লাখবাণ কাঁঞ্ষ জিনি' পদে 

শ্রীগীরাঁঙ্গের বপলাবণ্য দেখিয়! নাঁগরীর। মুগ্ধ হইয়াছেন 

এই কথা আছে। ইহাঁর মধ্যে আপত্তিজনক কিছু নাই। 

কিন্তু দ্বিতীয় পদটাতে যে বলা হইয়াছে নাগরীদের 

দেখিয়। শ্রীগৌরাজগ 
হাঁনিয়। রমিয়! মন্দির সঙ্গে । 

কৈল ঠাঁরাঠারি কি রস-বঙগে ॥ 

ইহা ইতিহাসের সাক্ষ্যের বিরোধী । বিশ্বস্ভর মিশ্রের কথা 
দুরে থাকুক, কোন স্থরুচিসম্পন্ন ভদ্রলোক এরূপ ঠারাঠারি 

করেন না। বুন্দাবনদাঁস তাহার অনেক ওদ্ধত্যের কথা 

বলিয়া লিখিয়াছেন-__ 

সব পরস্ত্রীর প্রতি নাহি পরিহাঁস। 

স্ত্রী দেখিলে দূরে প্রভু হয় একপাশ ॥ 
কিন্ত নাগরীভাঁবের উপাঁকগণের নিকট ইতিহাঁসপ্রসিদ্ধ 

বিশ্বস্তর মিশ্র অপেক্ষা কৃষ্ণের তত্বম্বরূপ নাগর গৌবাঙ্গ 
অধিকতর সত্য ছিলেন। তাই এই ধরণের পদ রচিত 

হইয়াছিল। তৃতীয় পদটাতেও শ্রীগৌরাজ 

রমণী দেখিয়।, হাপিয়। হাসিয়া, রসময় কথা কয়। 

এই তিনটা নাগরীভাবের পদকে এবং গোবিন্দদাঁস 

নামাঙ্কিত আরও আটটা পদ্দকে (৭৬৪ হইতে ৭৭১), যাহার 

মধ্যে সাতটী পদকল্পতরুতে ধৃত হইয়াছে, আমি গোবিন্দ 
চক্রবর্তীর রচন। বলিয়। ধরিয়াছি। এই এগারটী 

শ্রীগৌবাক্গ-সম্বন্বীয় পদে গোবিন্দদাঁল নাম আছে, গোঁবিন্দ- 
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দাঁসিয়। নাই । প্রথম পদে (৭৬১) (লাখবাণ কাঞ্চন 

জিনি” ইত্যাদিতে ) “পামরি গোবিন্দদাস” শব আছে। 

কবিরাজ গোবিন্দদাসের কোন ভণিতাঁয় পামরি বিশেষণ 

নাই। “তিল এক শয়নে সপনে যে। মঞ্জু বিণে পদটার 

ভণিতায় 'পামরি গোবিন্দদাল মরি যাঁয়ব' (৭৮৩) দেখিয়া 

উহ্াকেও গোবিন্দ চক্রবর্তীর রচনা বলিয়। নির্দেশ 

করিয়াছি। পদটার ভাষা দেখিয়। প্রথম দৃষ্টিতে 
গোবিন্দদাদ কবিরাজের মনে হইলেও বিশেষ অবধান- 

পূর্বক আলোচন। করিলে এঁ ভাঁষার খঞ্ধত। দেখ! যাঁইবে। 
কবিরাজ গোঁবিন্দদাস কখনও “করি বিছুরাই? (বিছুরি 

অর্থে), মরমে মনু সাঁধার? (মোর মনে সাঁধার অর্থে ), 

সাজি আনল তছু তীবে? (যমুনার তীরে অনল বা চিতাগ্নি 

সাজাইয়। অর্থে) ব্যবহার করেন নাই। পববন্া “কি 
কহিলি কঠিনি কাঁলিদহে পৈঠবি (৭৮৪) পদটা আগের 

পদের উত্তরে বল। হইয়াঁছে,সেজন্য এটাও গোবিন্দ চক্রবর্তীর 

রচনা । এটাতেও ভাষার দেন্যের পরিচয় পাওয়া যায়। 

যেমন, “জিবনে ন1 বান্ধব থেহা”, “কবহু নহত নিঠুরাই”,কাহে 
পরমাদসি এহ" (কেন এরূপ প্রমাদ করিতেছ অর্থে )। 

পদামৃতসমুত্রের পূর্বোল্লিখিত চতুর্থ পদ্টটার (৭৭৩) ভণিত। 

গোবিন্দদাঁসিয়। কয় চরণেত ধরি । 

এখনি আনিয়। দিব তোমার প্রাণের হরি ॥ 

এই পদের টাকায় রাধামোহন ঠাকুর লিখিয়াছেন যে, 

শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী “তোমার প্রাণবল্লভকে আনিব” বলিয়া 

শ্রীবাধাকে মরিতে নিষেধ করিতেছেন। গোবিন্দদাসের 
কোন পদে গোবিন্দদাসিয়। ভণিতা নাই; অথচ এক্প 
ভণিতাযুক্ত একটি পদকে বাঁধামোঁহন ঠাকুর গোবিন্দ 

চক্রবর্তীর রচন! বলিতেছেন । স্থতরাং এব্নপ ভণিতাযুক্ত 

আর চারটী পদকেও আমরা গোবিন্দ চক্রবর্তীর লেখ! 
বলিয়। ধরিয়াছি ; যথা-_ 

(১) ওই দেখহ অন্থরাগ 
আওল ফাগুন আগে। 

আগে মঝু কছু আশ আছিল 

নিচয় নাগর আওবে। 
"৮৭৭৯, তরু ১৮১৩ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

এই পদ সম্পর্কে পদকল্পতরুর সঙ্কলঘ্িতা বৈষ্বদাঁস 

লিখিয়াছেন ষে, ১৮০২ হইতে ১৮১৩ পর্য্যন্ত শ্রীরাধার বার- 

মাপ্যার পদগুলির মধ্যে প্রথম চাঁরিটী বিদ্াপতি ঠাঁকুরের 

রচনা, পরবর্তী ছুইটা অর্থাৎ শ্রাবণ মাসের ও ভাত্রমাসের 

পদ গোবিন্দ কবিরাজের এবং অবশিষ্ট ছয় মাসের পদ 

গোবিন্দচক্রবপ্তিঠক্ক,রস্য বর্ণনম্ঃ। 

(২) নন্দনন্দন, সঙ্গে শোহন, নওল গোঁকুল-কামিনি। 

তপন-নন্দিনি, তীবে ভালি বনি, ভৃবনমোহন লাবণি 

--৭৮০, তরু ১২৮০ 

(৩) পিয়ার ফুলের বনে পিয়াঁর ভ্রমর । 

পিয়া বিশ্ু মধু না খাঁয় ঘুরি বুলে তারা 

৭৮১, তরু ১৬৫৫ 

(৪) শ্রীরুষ্ণচৈতন্ত গোর! শচীর ছুলাল। 

এই সে পুরবে ছিল গোঁকুলের গোপাল ॥ 

--৭৮২, তরু ২৯৮৭ 

পদামৃতপমুদ্রে চারটা ও পদকল্পতরুতে ছয়টা পদ একুনে 

দশটা পদকে এ ছই গ্রন্থের সঙ্কলয়িতাঁর। গোবিন্দ চক্রবর্তীর 
রচন। বলিয়া! ধরিয়াছেন। আমি তাহাদের প্রদত্ত স্তর 
অনুসরণ করিয়া সর্বমমেত ২৪টী পদ ( ৭৬১ হইতে ৭৮৪) 

এ কবির লেখা বলিয়। সিদ্ধান্ত করিতেছি। 

এই গ্রন্থ সঙ্কলিত ও পদাবলী অংশ মুক্্িত হইবার পর 

শ্রীযুক্ত হরেকুষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্কলিত বৈষ্তব- 
পদাবলী বাহির হইয়াছে । তাহাতে তিনি ৯৪টী পদ 

গোবিন্দদাদ চক্রবর্তীর বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। 

আমার উল্লিখিত ২৪টী পদের মধ্যে হরেকৃষ্ণবাবু ১৯টা পদকে 

গোবিন্দ চক্রবর্ভীর বলিয়। মীনিয়াছেন। আমার ৭৬৮ ও 

৭৭২ সংখ্যক পদ্দ ছুটাকে তিনি গোবিন্দ আচার্য্যের রচন। 

বলিয়। মনে করিয়াছেন । 

তিনি গোবিন্দ চক্রবর্তীর রচিত বলিয়। অনুমিত ৯৪টা 

পদের মধ্যে অধিকাংশেরই ভণিতায় “গোবিন্দদাঁস” বা 

“গোবিন্দদাসিয়।” পাঠ ধরিয়াছেন। আমরা কিন্ত 

ক্ষণদাগীতচিস্তাঁমণি, পদাম্বতপমুদ্র, সংকীর্তনাম্বত, পদ- 

কল্পতরু প্রভৃতি প্রামাণিক সঙ্কলনগ্রস্থে এসব পদের 



ভূমি! 

এরূপ কোন ভণিতা পাই নাই। “ভাবে ভরল তঙ্” 
ইত্যাদি পটার ভণিতায় হরেকুষ্ণবাবু লিখিয়াছেন-_ 

“গোবিন্দদাসিয়া বলিহাঁরি”, কিন্তু ক্ষণদার (১০১) 

পাঠ__“গোবিন্দদাস বলিহারি”, পদাম্মৃতসমুত্রের (৪২৯) 

ভণিতাঁও “গোবিন্দদান বলিহাবি |” পদ্কল্পতরুর (২০৯৮) 

পাঠও উহাই। “চিত চোর গৌর অঙ্গ” ইত্যাদি পদটীতেও 
তিনি ভণিতা দিয়াছেন--“গোবিন্দদীসিয়। করত আশ ।” 

কিন্তু ভক্তিরত্বাকর (৮৮৯ পৃঃ) এবং পদকল্পতরুর (২১১২) 

পাঠ “আশ করত গোবিন্দদাস।” 

প্রাচীন ও প্রামাণিক সঙ্কলনগ্রস্থগুলির পাঠকে 

অগ্রাহ করিয়া কোনে। পুথির পাঠকে মানিতে হইলে 

প্রমাণ কর] উচিত যে, এ পুথি পূর্বোক্ত মুত্রিত প্রাচীন 
সন্কলনগ্রন্থগুলি হইতে প্রাচীনতর ও বিশ্ুদ্ধতর। অথচ 

কেনে। আকর পুথির উল্লেখমাত্র হরেরুষ্ণবাবু কোথাও 
করেন নাই। 

রসমপঞ্জরী 

ঘে সমন্ড গ্রন্থে গোবিন্দদাসের পদাবলীর সন্ধান পাঁওয়। 
যায় তাহাদের পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে । 

সপ্তদশ শতাঁবীতে পীতান্বরদাঁদ “রসমঞ্জরী”?তে এবং 

কষ্দা কবিরাজের শিশ্ত বলিয়। খ্যাত মুকুন্দদাঁস “সিদ্ধাস্ত- 
চক্ত্রোদয়ে” গোবিন্দদাীসের পদ উদাহরণম্বরূপ উদ্ধৃত 

করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা রসের লক্ষণাদি দৃষ্টাস্ত- 
সংযোগে দেখাইতেছেন বলিয়া কবির পরিচয় দেওয়ার 

প্রয়োজরন্নমনে করেন নাই । কোন অলঙ্কারের গ্রস্থেই 
কবিদের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা কর! হয় না। 

গীতাম্বরদাসের পিত| বামগোঁপালদাস 'বাঁণ-অঙ্গ-শর- 

ব্রদ্ধ নরপতি শাঁক' অর্থাৎ ১৫৬৫ শকে বা ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্ধে 

রসকল্পবন্পী রচনা করেন। এ গ্রন্থের পরিপূরক রূপে 
পীতান্বর 'রসমঞ্জরী' গ্রন্থ লেখেন। খুব সম্ভব ১৬৬০ 

হইতে ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্ের মধ্যে বসমঞ্তরী রচিত হয়। ইহাতে 
গোবিন্বদাপের নামাঙ্কিত নিয়লিখিত ২৪টী পদ পাওয়া 

যায়। তন্মধ্যে তারকা-চিহ্িত ৬টী পদ কেবলমাত্র 

রসমঞ্জরীতে পাওয়] যায়, অন্য কোথাও দেখ যায় না। 

|৩/০ 

(১) গুরুজন নয়ন বিধুস্বদ মন্দ। নীল নিচোলে ঝাঁপি 
মুখচন্দ ॥ (পৃঃ ৩)--৩৫৮ 

(২) হরি রহ কাননে কামিনী লাগি। জাগরে জর 

জর মনসিজ আগি॥ (পৃঃ ৫ )--৩৬২ 
রাকা নিশাকর কিরণ নিহাঁরি। যতনে পরয়ে 

ধনি ধবলিম সাঁরি ॥-_-৩৭৯ 

(8) সজনী অব তুহে করহ পয়াঁণ। পঙ্থে মিলব তুছ' 
কান ॥ (পৃঃ ১১ )--৪০৬ 

পবন পরশে চলিত মুছু পল্পব। শুনইতে বল্লভবাঁল৷ 

( পৃঃ ১৩)--৩৮৪ 

(৬) পরিজন সকল মন্দির ত্যজি গেলহি। চান্দ গহন 
দিন লাগে ॥ ( পৃঃ ১৪ )--৪১৪ 

অপরূপ রমণী অভিলাষ। সক্কেত কাননে সেজ 

বিছাই (পৃঃ ১৫)--৪০১ 
(৮) দেখ সখি অটমীক রাতি। আধ রজনী বহি 

যাঁতি ॥ (পৃঃ ১৭ )_-৪১১ 

(৯) হরি হরি কি ভেল পাপ পরাণ। যামিনী আধ 
অধিক বহি যাঁয়ত (পৃঃ ১৮ )--৪০৫ 

খতুপতি রাঁতি বিরহজরে জাগরি দেোতি উপেখলি 

রাম। (পৃঃ ১৯ )--৪২৩ 

মাধব তরুতলে রাই । তয়! পথ পুন পুন চাই ॥ 
(পৃঃ ২০ )--৪১৯ 

সঙ্কেত লাগি রজনি হম জাগরি সহচরিগণ করি 

সঙ্গ ( পৃঃ ২২ )-_-৪৩০ 

*(১৩) শর্বরী উজোরল চান্দে। হেরি ধনি ফুকারিয়া 

কান্দে ॥ ( পৃঃ ২৩ )--৬৪০ 

*(১৪) রসের হাঁটে বিকে আইলাঞ সাঁজাএন পসার। 

গাহক নহিল রে যৌবন ভেল ভার ॥ 
( পৃঃ ২৫ )--৭১৬ 

(১৫) চাতক সম হরি সঙ্কেত করইতে। দ্বার খসাঁইতে 

রাধা (পৃঃ ২৯ )--৩৭৭ (রসমপ্ররীতে ভণিতা 

নাই) 
(১৬) আজ তুহু' শঙ্কর দেবা । জাগর পুণফলে প্রাতহি 

ভেটলু ( পৃঃ ৩৪ )--৪৪১ 

*(৩) 

*(৫) 

*(৭) 

(১০) 

+(১১, 

(১২) 
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(১৭) শ্ামর তন্থু কিয়ে তিমির বিরাজ। সিন্দুর চিহ্ন 
কিয়ে আরকত সাজ ॥ ( পৃঃ ৩৪ )--৪৯৭ 

কানু সাধলি বেরি বেরি। সোরপ নয়নে ন। 
হেৰি ( পৃঃ ৩৮ )--৫১৪ 

কানু উপেখল মৌয়। অব তন্থু ঘন ঘন রোয় ॥ 
( পৃঃ ৩৯ )--৫০৯ 

আদরে আগুপরি রাইক হৃদয়ে ধরি জান্ছ উপরে 

রাখি (পৃঃ ৪৮ )--৩০৯ 

আকুল চিকুর অলকাঁকুল সমরী। সীথি বনাই 
বান্ধহ পুন কবরী ॥ ( পৃঃ ৪৯ )--১১১ 

কালি হাঁম কুঞ্জে কান যব ভেট। নিরমদ নয়ন 

বয়ন করু হেট ( পৃঃ ৫৪ )--৬১৯ 

যাহ! লাগি গুরু গঞ্জনে মন রঞ্ুলু, দুরজন কি 
কি নাহি কেল ( পৃঃ ৫৪ )--৬১৮ 

অতমিত যামিনি কান্ত । বিকল ভেল মণিমস্ত ॥ 
( পৃঃ ৫৬ )--৬২৪ 

এই ২৪টী পদের মধ্যে ১৪ সংখ্যক পদদটা একেবারে 

অন্ত ধাঁচের রচনা ; যথ।-_ 

রসের হাঁটে বিকে আইলাঁঙ সাঁজাঞ পসার। 

গাহক নহিল রে যৌবন ভেল ভার ॥ 
বড় দুঃখ পাই সখি বড় ছুংখ পাই। 
শ্যাম অনুরাগে নিশি কান্দিয়৷ পুহাই ॥ 
অরাজক দেশেরে মদন দুরাচার। 

আপন ইচ্ছায় লুটে দোহাই দিব কার ॥ 

বসস্ত দুরস্ত কত অনলে পুড়াঁয়। 

চন্দ্রমগডল হেরি হিয়া চমকাঁয় ॥ 

মাতল ভ্রমরীরে রসে মাগে তায়। 

লুকাইতে নাহি ঠাঁঞ্ি শিখি দরশায় ॥ 
দারুণ কোকিল প্রাণ নিতে চায়। 

কুহু কুহু করিয়া মধুর গীত গায়। 
তে ন৷ বিকে সব গেল বহি গেল কাঁজ। 

যৌবনের সঙ্গে গেল জীবন বেয়াজ ॥ 
ফুলশরে জরজর হিয়! চমকায়। 

গোবিন্দদাসের তন ধরণী লোটায়। 

(১৮) 

(১৭) 

(২০) 

(২১) 

(২২) 

(২৩) 

(২৪) 

এই পদটার রচয়িত1 যে গোঁবিন্দদাস তিনি খুব সপ্ভব 
গোবিন্দ আচাধ্য । ইহার রচনাঁরীতির সঙ্গে গোবিন্দ 

কবিরাজের রচনাশৈলীর কোন সাদৃশ্ঠ দেখা যায় না) 
অথচ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত পদাবলীর সঙ্গে 

ইহার মিল খুব বেশী। 

সিদ্ধান্তচন্রোদয় 

মুকুন্দদাসের সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে সর্ববসাকুল্যে ৬০টা পদ 

উদ্ধত হইয়াছে । তাহার মধ্যে নয়টা পদ গোবিন্দদাস 

কবিরাজের ; যথা 

(১) ঢল ঢল সজল, জলদতন্ছ শোহন, 

মোহন আভরণ সাজ । 
অরুণ নয়ন গত, বিজুরী চমকেতনি, 

দগধল কুলবতী লাজ ॥--১৯২ 

(২) রতন মন্দির মাঝে সুন্দরী সখি সঞ্জে রন পরখাই। 

হসইতে খপই কতহি মণি মোতিম দশন 
কিরণ অবছাঁই |--২২১ 

(৩) এ দৃতি সুন্দরি করু অবধাঁন। 

রাই দরশন বিনে না রহে পরাণ 

তুছ' সে চতুর দূতী কি কহবি হাঁম। 
এছে করিবি যাহে সিদ্ধি হউ কাম ॥২-২৩৩ 

(এই পদটা দিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় ছাড়া অন্য কোথাও 

নাই) 

(৪) কাম্গুকে। বচন শুনি গদগদ ভাষ। « 

মিললি সহচরী রাঁইকো পাশ॥ 

কহতহি সহচরী শুন বর গৌর। 

তুয়। লাগি হালত নন্দকিশোর ॥-_২৫২ 

(এই পদটী সতীশচন্দ্র রায় মহাঁশয় অপ্রকাশিত পদ- 

বত্বাবলীতে [ ৭২] ছাপিয়াছেন, কিন্তু সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে 

ইহ। পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। ) 
(৫) মদন কিরাত, কুস্থম শরে দারুণ, বন বৃন্দাবন মাঝ । 

সে! দিন তৌহারি, চরণ শরণ করি, পরিহরি পৌরুষ 
লাজ ॥ 



ভূমিকা! 
সুন্দরি তুয়া দিঠি অধির সন্ধান । 
মনোরথ জোরে, নয়ন শবে হানল, অস্থির হাঁমারি 

পরাণ ॥--৩২২ 

(৬) চরণে ধরিয়া হরি, হার পরাঁয়লি, গাথি আপন নিজ 

হাত ॥ 

সো নাহি পহিরলু, দূরহি ভারলু, মানিনী অবনত 

মাথ ॥-_-৫০৭ 

পদামৃতসমুদ্রের পাঠ-_ 

চরণে লাগিয়া হবি, হার পি্ধায়ল, যতনে গাঁখি 

নিজ হাথ । 

(৭) শ্ঠামরু কোলে, যতনে ধনি শুতলি, 

মদন লালসে তন ভোর। 

ঘন ঘন চুম্বন, নিবিড় আলিঙ্গন, জন্গ কাঞ্চনে 

মণি জোর ॥--৬০৩ 

(৮) গোঠে বিজই ব্রজরাঁজ কিশোর । 

জননী-বিরচিত বেশ উজোবর ॥--১৫০ 

(৯) কানু বিরস কথিলাগি। 

কিয়ে মোর করম অভাগি। 
হাম যব গেলু পিয়া পাঁশ। 
পিয়। দীর্ঘ ছাঁড়ল নিশ্বাস ॥-_-৬১৪ 

নবম পদটা সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় ছাড়া অন্য কোথাও নাই। 
গোবিন্দদাস কবিরাজ কৃত এই নয়টা পদ রসের 

ৃষ্টাস্তস্বর্ূপে উদ্ধত করিয়। সর্বশেষে একটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন 
শৈলীর পদণউল্লিখিত হইয়াছে । সেটা এই-_ 

এই ত মাঁধবীতলে, আমার লাগিয়। পিয়া, 

যোগী যেন বলিয়৷ ধিয়ায়। 

পিয়া বিনে হিয়। মোর, ফাটিয়া না যায় গো, 

নিলজ পরাণ নাহি যাঁয়। 

হবি হরি বড় ছুঃখ রহিল মরমে। 
আমারে ছাড়িঞা পিয়া, মথুর। রহিল গিয়া, 

এই বিধি লিখিল করমে ॥ 

আমারে লইয়া সঞ্চে, কেলি কৌতুক রঙে, 
ফুল তুলি বিহরই বনে॥ 

/৮/৩ 

নব কিশয়ল তুলি, সেজ বিছায়লি, 
রস পরিপাঁচীর কারণে ॥ 

আমারে লইয়া কোরে, শয়নে স্বপনে হেরে, 

যামিনী জাগিয়া পোহায়। 

সে! মোর গুণের পিয়া, মথুর! রহিল গিয়া, 
কৈছনে দিবম গোঞায় ॥ 

অনেক দিবস ছেল, পিয়া! কেনে না৷ আইল, 

কারু মুখে না শুনি সংবাদ । 

গোবিন্দদাসের বাণী, শুন রাঁধে ঠাকুরাণী, 

এ বড় দারুণ বিষাঁদ ॥--৭৫৪ 
এই পদের সঙ্গে বসমঞ্জরীতে উদ্ধৃত “রসের হাটে বিকে 
আইলাঁঞ* পদের ভাষাগত মিল লক্ষ্য করিবার মতন। 

এই পদটাও গোবিন্দ আচাধ্যের রচন। মনে হয়। 

্*ণদাগীতচিন্তামণি 

সঞ্চদশ শতাব্দীর একেবারে শেষে বা অষ্টাদশ শতকের 
প্রথমেই বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ক্ষণদাগীতচিস্তামণি সঙ্কলন 

করেন। তিনি ১৬২৬ শকাবে বা ১৭০৪ গ্রীষ্টাবে 

শ্রীমপ্ভাগবতের টীক1 সম্পূর্ণ করিয়৷ নিত্যধাঁমে গমন করেন 
বলিয়া প্রবাদ। সুতরাং ক্ষণদ্দাগীতচিস্তামণি ইহার 

পূর্বের সঙ্কলিত হইয়া থাকিবে। ইহার পূর্ব্ব বিভাগ মাত্র 
প্রকাশিত হইয়াছে । হরিদাস দাস বাবাজী মহোদয় 

লিখিয়াছেন যে উহার উত্তর বিভাগ শ্রীবৃন্দাবনের 

শ্রীবাধারমণের সেবাইত শ্রীল অছৈতচরণ গোস্বামীর 

নিকট ও পশ্চিম বিভাগ তত্রত্য নিগ্বাক গ্রন্থালয়ে আছে 
(শ্রশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, পৃঃ ১৪৮৪)। পূর্ব্ব বিভাগে 
৩১৫টা পদ আছে; তন্মধ্যে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী হরিবল্লপভ 
বা বল্পভ নাম দিয়া ৫১টা পদ রচনা করিয়াছেন। 

সর্বাপেক্ষা অধিক-সংখ্যক পদ গৃহীত হইয়াছে গোবিদ্দ- 
দানের রচন1] হইতে । গোঁবিন্দদাঁস কবিরাজের রচিত 

৭৭।৭৮টা পদ অর্থাৎ সমগ্র পদাবলীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ 
ইহাতে স্থান পাইয়াছে। এগুলির মধ্যে ২৩টা পদ 
পদকল্পতরুতে নাই। একটী পদ্দের (২২১ সংখ্যক 

“অপরূপ গোর নটবাজ প্রকট প্রেম বিনোদ নাগর 



৮১ 

বিহরে নবদীপ মাঝ") 

আছে। 

এ পদটী ক্ষণদাতে বাসুদেব দত্তের ভণিতায় পাঁওয়! 

যায়, কিন্তু পদকল্পতরুতে (২৯২৫) উহা গোবিনদদাস 

ভণিতায় ধৃত হইয়াছে । বাহ্দেব দত্তের কোন পর্দ অন্য 

কোথাও পাওয়। যায় নাই। ইহার রচনাশৈলীর সঙ্গে 
গোবিন্দদান কবিরাজের সুপ্রসিদ্ধ পদগুলির সাদৃশ্ট দেখিতে 
পাওয়া যায় বলিয়া এটাকে আমি তাহারই রচন। বলিয়। 

মনে করি। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ক্ষণদার এতগুলি 

গোবিন্দদাস-নামাস্কিত পদের মধ্যে একটামাত্র পদের 

ভাষার সঙ্গে গোবিন্দ আচাধ্যের ভাঁষার কিছু মিল দেখা 

ঘায়। পদটা এই-_ 

যমুন। যাইতে পথে রসবতী রাই। 
দেখিয়। বিদরে হিয়া সম্বিত না পাই ॥ 

কিবা খেণে আইন সথি কি দেখিন্ু তাবে। 

সে রূপ-লাবণি বনি নয়ন উপরে ॥ 

মেলিয়া দীঘল কেশ ফেলিয়া নিতম্বে । 
চলে ব। না চলে ধনী রূম-অবলঙ্বে ॥ 

তাহে মুখ মনোহর ঝলমল করে। 

কাম-চামর করে পূর্ণ শশধরে ॥ 

তথি বিরাঁজই শ্রম-ঘশ্ম বিন্দু বিন্দু। 

মুকুতা-ভূষিত জঙ্ পূর্ণমীকো। ইন্দু ॥ 
ফুয়ল নীলিম বাঁ রহে আধ উরে। 
আধ গিরি মাঝে জন্গ নব জলধরে ॥ 

উর আধ পর লোলে মুকুতার হাঁর। 
স্থমেক্-শিখরে জন্থু স্রনদী ধার ॥ 

মঝু মন রহতহি' করত সিনান। 
গোবিন্দদাস কহে ইহ পরমাণ | 

---ক্ষণদ। ১৮৩ 

এই পদের ভাষায় ভণিতার ছুই চরণ ছাড়া কোথাও 

ব্রজবুলি নাই বটে, কিন্তু শ্রীবাধার মুখের সঙ্গে শশধরের 
ও কেশের সঙ্গে চামরের তুলন। করিয়া কাঁমদেব চন্দ্রকে 
চামর-ব্যজন করিতেছেন বলা, মুখের ঘর্মবিন্দুর সঙ্গে 

মুক্তাভূষিত পৃথিমার চক্রের উপম। দেওয়া, নীলসাড়ী 

রচয়িতা সম্বন্ধে সন্দেহ 

গোঁবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

বুকের অর্ধেকট। ঢাঁকিয়াছে বলিয়া পর্বতের মধ্যদেশে ব। 
অর্ধেক অংশে যেন নৃতন মেঘ উঠিয়াছে বলা, মুক্তার 
হারকে স্থুমেরু শিখরের গঙ্গার ধারা বল৷ পুরাপুরি 

বিদ্যাপতির আলঙ্কারিক রীতির অনুনরণ। বিশেষ করিয়। 

গোবিন্দদাস কবিরাঁজের বৈশিষ্ট্পূর্ণ ভণিতা “গোবিন্দ 
দাস কছে ইহ পরমাণ' এই পদটী যে তাহার হাতের 

রচন। তাহ! বলিয়া দিতেছে । ব্রজবুলি যে সব পদে নাই 

সেগুলি বিশেষ বিচার করিয়া স্থির করিতে হুইবে যে 

এগুলি গোবিন্দ আচার্য্ের রচন1 কি গোবিন্দ কবিরাজের 

লেখা । 

গীতচক্দঞরোদয় 
ভক্তিরত্বাকর ও নরোত্মবিলাঁমের গ্রস্থকাঁর নরহরি 

চক্রবর্তী অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাঁদে গীতচন্দ্রোদয় নামে 
এক স্থবৃহৎ পদগ্রস্থ সঙ্কলন করেন। তাহার পিত৷ জগন্নাথ 

চক্রবর্তা বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য । ক্ষণদাগীতচিস্তাঁমণির 

আদর্শে তিনি যে গীতচন্দ্রোদয় রচন1 করেন তাহা নিজেই 

স্বীকার করিয়াছেন-_ 
সামান্তত প্রথমেতে গাঁৰ গৌরগীত। 
চিন্তামণি যৈছে তৈছে এ গীতের রীত ॥ 

--পৃঃ ১৫ 

গীতচন্দ্রোদয়ের আটটী বিভাগ । তাহার মধ্যে প্রথম 

বিভাগ গৌরকৃষ্ণরসাম্বতের অন্তর্গত পূর্ববরাঁগ প্রকরণ মাত্র 
হরিদাস দাঁস বাবাজী কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। 
উহাতে ১১৭০টা পদ আছে। ইহার মধ্যে গোবিন্দদাম 

নামাঙ্কিত ৬৫টী পদ আছে। 

পদা স্থৃতসমুদ্র 
রাধামোহন ঠাকুর পদাম্ৃতসমুত্রের মঙ্গলাচরণে 

বলিয়াছেন যে তাহার পিত! জগদানন্দ, পিতামহ কষ্ঃগ্রপাদ, 

প্রপিতামহ গোবিন্দগতি বা গতিগোবিন্দ ও বুদ্ধ- 

প্রপিতামহ শ্রীনিবাদ আচার্য্য । 

হরিদাস দাস বাবাজী মহাশয় লিখিয়াছেন যে 
বাঁধায়োহন ঠাকুর ১১০৪ সনে অর্থাৎ ১৬৭৭ খ্রীষ্টাবে 



ভূমিক। 

জন্মগ্রহণ করেন ও ১১৮৫ সনে বা ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ 

তাহার শিষ্য মহারাজ নন্দকুমারের ফানি হইবার তিন 
বসর পরে দেহত্যাগ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর 

মধ্যভাগে পদাম্বতসমু্র সন্কলিত হইয়াছিল বলিয়া 
মনে হয়। পদাম্থৃতসমুত্রে ৭৪৬টী পদ আছে? তন্মধ্যে 

রাধামোহন ঠাকুরের নিজের রচনা ২২৮টা পদ, যাহার 

মধ্যে ২১০টা ব্রজবুলিতে, ২৩টা বাংলায় ও ৫টী সংস্কতে 

রচিত। তাহার ১৮২টা পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধত 

হইয়াছে। তিনি গোবিন্দদাস কবিরাজের পদের 

অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। তাই তাহার সঙ্কলিত ৭৪৬টী 

পদের মধ্যে ২৭০টী অর্থাৎ শতকর! প্রায় ৩৬ ভাগ পদ 

গোবিন্বদাসের নামাঙ্কিত। তাহার গ্রন্থে তিনি নিজের ও 

গোবিন্দদাঁসের ছাড়া বিদ্যাপতি, চণ্ীদাস, জানদাস, 
নরোত্রম ঠাকুর প্রভৃতি আরও ৩৬ জন কবির ২৪৮টা পদ 

সংগ্রহ করিয়াছেন । 

রাঁধামোহন ঠাঁকুর যে কেবল ভক্তিমান্ কবি, পণ্ডিত ও 

সঙ্গীতবিশীরদ ছিলেন তাঁহ। নহে; তাহার গ্রস্থসম্পাদনার 

প্রণ।লীও ছিল বৈজ্ঞানিক। তিনি অনেকগুলি পুথি 
সংগ্রহ করিয়। তাহাদের পাঠ মিলাইয়া পদাম্ৃতসমুদ্র 

সম্ধলন ও তাহার টাক রচন। করেন । টাকার অনেক 

স্থানে তিনি পাঠাস্তরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার 

ধৃত পাঠ অনেক ক্ষেত্রেই পদকল্পতরু-ধূত পাঠ অপেক্ষা 
উত্কৃষ্ট। ছুই একটি উদীহরণ দিলে ইহা স্পষ্ট বুঝ! যাইবে। 
রাললীলার স্থপ্রসিদ্ধ পদ “বিপিনে মিলল গোপ নারি, 

ইত্যাদির ৫৫৬) মধ্যে পদকল্পতরুর পাঠে দেখ! যায় ষে 
শ্রীকষ্চ কৃত্রিম ওদাসীন্য প্রকাশ করিয়া গোগীদিগকে 

জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে তোমর1 হঠাৎ রাত্রিকালে 
এই বনে ছুটিয়া আসিয়াছ কেন? 

গলিত-দলিত কবরি বন্ধ 
কাছে ধাওত যুবতিবৃন্দ 

মন্দির কিয়ে পড়ল দন্দ 

বেঢ়ল বিপথ-বাহিনী । 
সতীশচন্্র রায় মহাশয় ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন-__ 

হ্ন্দর কবরী-বন্ধন ম্মলিত হুইয়াছে-_-একূপ যুবতিবৃন্দ 

৩/০ 

( তোমর] ) কি জন্ত ( বনে) ধাবিত হুইতেছ? গৃহে কি 

কলহ উপস্থিত হইয়াছে? বিপথগামিনী অর্থাৎ কুলট! 
স্্রগণ কি (তোমাদিগকে ) বেষ্টিত করিয়াছে? 
(কুলটাঁদের সাহচর্ধ্য কুলবতীগণের গৃহত্যাগের বলবৎ 

কারণ বটে )। “মন্দির কিয়ে পড়ল দন্দ* ঘরে কি ঝগড়। 

বাঁধিয়াছে? এ পর্যস্ত ঠিক আছে। কিন্তু হঠাৎ কুলটাঁর। 

যাইয়া গোগীদের গৃহ কেন বেন করিবেন? আর 
করিলেই বা গোঁপীর1 বনে চলিয়া আসিবেন কেন? 

ক্ষণদাগীতচিস্তামণিতে “বেঢ়ুল বিপথ-বাহিনী' স্থলে আছে 
ঘবেচল বিশিখ-বাহিনী। বিশিখ অর্থে তীর-_বিশিখ- 

বাহিনী মানে তীরন্দাজ বাহিনী । হঠাৎ এ বাহিনী 
তোমাদের ঘর ঘেরিয়া ফেলিয়াছে কি? তাই তাহাদের 

হাঁত হইতে বাচিবার জন্য বনে আসিয়াছ? 

পদকল্পতরুতে “ভীতক চীত ভূজগ হেরি ইত্যাদি 

(৩৬৭) পদটাতে পাঠ আছে__তুয়। অভিসারে অবশ নব 

নাগরি। কিন্তু পদীম্ৃতসমুত্রের পাঠ-_তুয়া অভিসার 

রভসে বর নাগরি। অভিপাঁরে “অবশ হইয়া” বল! অপেক্ষা 
অভিসাঁরের রভসে অর্থাৎ রসের আবেশে সেই শ্রেষ্ঠ নাগরী 

হাত দিয়! ফণীর মণি ঢাঁকিয়। দেয় বল। অনেক বেশী 

মনৌরম। “আওয়ে মধুখতু মধুর যাঁমিনী' (৬৩৩) ইত্যাদি 
পদকল্পতরু-ধৃত পদে বিরহিণী বাঁধার অবস্থা সম্বন্ধে দূতী 
মাধবকে বলিতেছেন-_ 

বিরহ-জরে জরি কনয়৷ মঞ্জরি 
রৃহল রূপক ছাই। 

রূপ পুড়িয়৷ একেবারে ছাই হইয়াছে । ইহা অতিশয়োক্তি 

বটে, কিন্তু কূপের আবার ছাই থাকে কি? পদাম্ৃত- 

সমুদ্রের পাঠ_ 

বিরহজবে জরি কনক মঞ্চরী 

রহল রূপক ছাঁয়। 

বিরহজরে সন্তপ্ধ হওয়ায় সেই কনকমঞ্জরী এখন যেন 
তাহার পূর্বরূপের ছায়াতে পরিণত হইয়াছে। ইহ! 
অনেক বেশী হ্থন্দর নয় কি? 

রাধামোহন ঠাকুর তাহার সংস্কৃত টাকায় গোঁবিন্দদাস 

কবিরাজ কর্তৃক ব্যবহৃত অনেক দুরূহ ও অগ্রচলিত শব্দের 



১২ গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

অর্থনা দিলে কবির বহু পদই আঁমাঁদের নিকট দুর্বোধ্য 

রহিয়! যাইত। ছুই একটী উদাহরণ দিলে রাধামোহন 
ঠাকুরের নিকট আমরা কত খণী বুঝা যাইবে । বিরহের 

এই পদটা ধরুন-_ 
কুপ্ত কুপ্জর ভেল কোকিল শোকিল 

বৃন্দাবন বনদাঁব। 

চন্দ মন্দ ভেল চন্দন কন্দন 
মারুত মাঁরত ধাব॥ 

কতয়ে আরাধব মাধব । 

তোহে বিশু বাধাময়ি ভেল রাধা । 

কঙ্কণ ঝঙ্কন কিন্কিণি শঙ্কিনি 

কুগুল কুগুলীভাঁণ। 

যাবক পাবক কাজর জাগর 

মুগমদ্ মদকরি মান ॥ 

মনমথ মনমথে চঢুল মনোরথে 

বিষম কুস্থম শর গোরি । 

গোবিন্দদাস কহয়ে পুন এতিখনে 

ন৷ জানিয়ে কিয়ে ভেল গোরি ॥--৬৫৯ 

ইহাতে শোকিল, কন্দন, ঝঙস্কন, শঙ্কিনি, কুগুলীভাঁ৭, 

মুগমদ, মদকরি প্রভৃতির অর্থ উপলব্ধি করা সহজসাধ্য 

নহে। কিন্ত রাঁধামোহন ঠাকুর মহাশয় আমাদের মুক্ষিল 

আগে হইতেই বুঝিয়া বলিয়। দিয়াছেন-__ 

“শোকিল শোককারকঃ। বনদাঁব বনাগ্রিঃ। মন্দ 

ছুঃখদ ইত্যার্থঃ। কন্দন ক্রন্দন ক্রন্দয়তীত্যর্থঃ। মাঁরত ধাঁব 

ধাবিত্বা মারয়তীত্যর্থঃ। বাঁধাময়ী ছুঃখময়ী। বন্ধন 
উদ্বেজকঃ | শঞ্ছিনী শঙ্কাদায়িক1। কুগুলী সর্প:। পাবক 

বহিরূপঃ। জাগর হৃদি ত্বাং জাগরবতীত্যর্থঃ। মদকরি 

মান মদযুক্তকরিণং মন্গুতে। সাম্যং ভীষণত্বাংশে 
জ্ঞেয়ম্। 

যেমন শব্দার্থ ব্যাখ্যা, তেমনি অন্তনিহিত ভাবের 

মর্দোদঘাটনেও বাধামোহন ঠাকুর অদ্ভুত নৈপুণ্য প্রদর্শন 
করিয়াছেন । 

তরুণ অরুণ, সিন্দুর বরণ, নীল গগনে হেরি । 

তোহারি ভরমে; তাঁনঞ্ে রোথয়ে, মাঁনিনী বদন ফেরি ॥ 

কান হে বাইক এছন কাজ। 
আটপ্রহরে, তে। বিহ্ন সাজই, আট" নায়িক। সাজ ॥--৬৭১ 

ইহা৷ পড়িয়া আমর! বুঝিয়া উঠিতে পারি ন। যে রাঁধ। 
দিনের আটপ্রহরে আটরকমের নায়িকার রূপ কি ভাবে 

ধারণ করিতেছেন। কিন্তু বাঁধামোহন ঠাঁকুর ব্যাখ্য 

করিয়। বলয়! দিতেছেন যে, সকালবেলায় নীল আকাশের 

সুর্য্ের রক্তিম আভা দেখিয়া রাধ! খণ্তিত। নায়িকার রূপ 

ধারণ করিয়া কানাইকে যেন বলিতেছেন যে তুমি তোমার 
ভালবাসার লোকের দিন্দুর মাখিয়। আমার কাছে 

আসিয়াছ? এইভাবে তাহার কলহাস্তরিত। প্রভৃতি রূপেরও 

ব্যাখ্যা দেওয়! হইয়াছে । “অত্র প্রথমতঃ প্রাতঃ সময়ে 

নীলাভাকাশে অরুণং দৃষ্ট। অন্যনায়িকাঁসিন্দুরযুক্তং ভবস্তং 

মত্ব। খগ্ডিতা, প্প্াণসহচরি” ইত্যাঁদিনা কলহান্তরিতা, 

নয়ন মুদি কহে” ইত্যাদদিন। উৎকণ্ঠিতা বিপ্রলন্ধা চ। 
থঞ্জন ধ্বনি শুনি” ইত্যাদি চরণে বাসকসজ্জ।। 'নীল 

নিচোল' ইত্যািনাভিসারিকা। গ্ঘুমল তো সঞ্ঞে। 
নিন্রাযুক্তং ত্বাং মত্তেত্যর্থ: অত্র স্বাধীনভর্তৃকী। “কোকিল 
কলরব ইত্যাদিন! প্রোধিতভর্তুক। ইত্যাষ্টৌ ।” বাঁধাঁমোহন 

নিজে একজন কবি। তাই গোবিন্দদাসের কবিতার 

পটভূমিক! ব্যাখ্যায় তিনি অনেক স্থানেই স্থৃতীত্র অনন্ত- 

সাধারণ বসামুৃভূতির পরিচয় দিয়াছেন। 

পদামৃতসমুত্রে ২৬০টী গোবিন্দ কবিরাজের পদের মধ্যে 

২০টা এমন ঘাহ। পদকল্পতরুতে সন্কলিত হয় নাই। আমার 

মাতামহ স্থ্প্রসিদ্ধ কীর্তনবিশারদ অদ্বৈতদাস পণ্ডিত 

বাবাজী মহোদয়ের পদাম্ৃতসমুদ্রের পুথি মুদ্রিত পুথি 
অপেক্ষা বিশ্তদ্ধতর। সেইজন্য এ পুথির পাঁঠই অধিকাঁংশ- 

স্থলে পদের মূল পাঠব্দপে প্রদত্ত হইল। 

পদ কল্পতর 

পদামৃতসমুদ্র সঙ্কলনের ২০২৫ বৎসরের মধ্যে 

বৈষ্ণবদাঁস অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে পদকল্পতরু সঙ্কলন 

করেন। ইনি গ্রস্থশেষে লিখিয়াছেন__ 

প্রআচাধ্য প্রভুবংশ শ্রীরাধামোহন। 
কে কহিতে পাবে তার গুণের বর্ণ ॥ 



ভূমিকা 

যাহার বিগ্রহে গৌর-প্রেমের নিবাস । 
যেন শ্রীআচার্ধ্য প্রভুর দ্বিতীয় প্রকাশ ॥ 

্রস্থ কৈল। পদাম্বৃতসমুদ্র আখ্যান । 

জন্মিল আমার লোভ তাহ! করি গান ॥ 

নান। পর্যটনে পদ সংগ্রহ করিয়া । 

তাহার যতেক পদ সব তাহ লৈয়] ॥ 

সেই মূল গ্রন্থ অনুসারে ইহা৷ কৈল। 
প্রাচীন প্রাচীন পদ যতেক পাইল ॥ 

'যাহাঁর যতেক পদ্দ সব তাহা লৈয়া” বলিতে বৈষ্ণবদাস 

যদি বুঝাইতে চাঁহেন ষে পদাম্বৃতসমুদ্রের সকল পদই তিনি 

পদকল্পতরুতে স্থান দিয়াছেন, তাহ হইলে সে কথা সত্য 

হয় মা। গোবিন্দদাসেরই ২০টা এমন পদ পদামৃতসমুত্রে 

আছে, যাঁহ। পদকল্পতরুতে নাই। বাধামোৌহন ঠাকুরের 

২২৮টী পদ পদামুতসমুদ্রে আছে, কিন্তু পদ কল্পতরুতে মাত্র 

১৮১টা পদ ধৃত হইয়াছে । চণ্ডীদাসের “শুন শুন সই 

কহিন্ন তোরে” ইত্যাদি পদটা পদীমৃতসমুদ্রের ৪২৩ পৃষ্ঠায় 
পু হইয়াছে, কিন্তু পদ কল্পতরুতে এটা নাই। 

পদকল্পতরুতে গোবিন্দদাস-নামাঙ্কিত ৪৭৩টী পদ 

আছে, তন্মধ্যে সতীশচন্দ্র বায় মহাশয় ১০টাকে গোবিন্দ 

চক্রবর্তীর বলিয়াছেন, এবং তিনটা ( ২৬১, ১৬৪০১ ১৬৭১) 

বিছ্বাপতি ও গোঁবিন্দদাঁসের যুক্ত নাঁমে উল্লেখ করিয়াছেন। 
বেধবদাস অন্ত কোন কবির এত অধিক-সংখ্যক পদ 

উদ্ধত করেন নাই। তাহার সঙ্কলিত ১৩০১ পদের শত- 
কর! প্রায়»১১ ভাগ গোবিন্দ কবিরাজের পদ। তিনি 
পদগুলি সংগ্রহ করিয়া! না বাঁখিলে ইহাদের অধিকাংশই 

আজ পাঠকদিগের নিকট অপরিচিত থাঁকিয়৷ যাইত। 

বাংলাদেশের ও বাংলা-সাহিত্যের সৌভাগ্য যে 
সতীশচন্দ্র রায়ের মতন স্থপপ্তিত, স্থুরমিক ও পদাবলী- 

সাহিত্যের জহুরী পদকল্পতরু সম্পাদনা! করিয়াছেন । 

তিনি এই বিপুল-সংখ্যক পদের পাঁঠোদ্ধার, পাঠনির্ণয় 

ও ব্যাখ্যা করিতে একক থে পরিশ্রম করিয়াছেন তাহ 

চিন্তা কৰিলে শ্রদ্ধ! ও বিস্ময়ে অস্তর ভরিয়া উঠে। তাহার 
টাকার সাহাঁষ্য লইয়া আঁমি গোবিন্দদাসের অধিকাংশ 

পদের ব্যাখ্য। করিয়াছি । তবে নকল স্থানে তাহার প্রত 
গ 

১/৩ 

ব্যাখ্যাকে স্বীকার করিয়া লইতে পারি নাই। কিন্ত 

তাহার প্রতি সম্মবশতঃ তাহার ব্যাখ্যার কোন প্রতিবাদ 

ন৷ করিয়া আমি আমার সামান্য জ্ঞানবুদ্ধিমত স্বতম্ত্রভাবে 

এসব পদের ব্যাখ্যা করিয়াছি। প্রত্যেক পদের নীচে 

আকর-নির্দেশ (161510170০ ) দেওয়া] আছে । তাহার 

সাহায্যে অন্সসন্ধিৎস্থ পাঠক আমার প্রদত ব্যাখ্যার সহিত 

সতীশচন্দ্র রাঁয় মহাশয়ের প্রদত্ত ব্যাখ্য। মিলাইয়া দেখিতে 

পারিবেন । 

পদকল্পতরু সম্পাদন] করিবার সঙ্গে সঙ্গে সতীশচন্দ্র রাঁয় 

মহাশয় অপ্রকাশিত পদরত্বাবলী নাম দিয়! ১৩২৭ বঙ্গাষ্জে 

এক অত্যন্ত মূল্যবান্ গ্রন্থ প্রকাঁশ করেন । তাহাতে তিনি 

গোবিন্দদাস-নামাঙ্কিত ৬৩টী পদ পদরসসার, পদরত্বাকর, 

বাঁকুড়ার প্রাচীন পুথি প্রভৃতি হইতে উদ্ধার করিয়। 

দিয়াছেন। এগুলির মধ্যে আমি তিনটাকে (৬৮৬১ ৬৯২১ 
৬৯৩) গোবিন্দ আঁচাঁধ্যের বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি। 

সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের ন্যায় ব্যক্তিও কিন্তু গোবিন্দদাঁসের 

তেরটা পূর্ববপ্রকাশিত পদকে অপ্রকাশিত পদ বলিয়া 
মনে করিয়াছিলেন ; যথ1-_ 

(১) ৬১--সজল জলদ অঙ্গ মনোহর ইত্যাদি_ক্ষণদ। 

১৯৪ ও গীতচন্ত্রোদয় ১৭০ পৃঃ 

৬২-মউর শিখগ্ুক-মণ্তিত ইত্যার্দি--কীর্তনানন্দ 

৬৮, গীতচন্দ্রোদয় ১০৫ 

৬৪-_করি জলকেলি অলি সঞ্চে বাল ইত্যাদি 

-_কীর্তনানন্দ ১২৯, গী ৩৫৬ 

৬৯-_তুয়া মুখ-চন্দ-কোটি জিনি শোভিত ইত্যাদি 
-_-সংকীর্তনামৃত ১২২ 

৭০__-পাপ চকোঁর চন্দ বলি ধাবই ইত্যার্দি-_ 

সং ১২১ 

৭৭__-দেখ সথি রাঁধামাঁধব সঙ্গ-_ক্ষণদ। ২৬।১১ 

৭৮-_ছুছু" মুখ দ্রশি বিহসি দুহু লোচন-_ 
কী ১৮৭ 

৮৩__মজনী করহ পয়ান, পন্থ মিলব তুয়া। কান-__ 
রূসমঞ্জবী পৃঃ ১১ 

৯৫-__সজল নয়নে রজনি জাগি- সমুদ্র ১৮৯ 

(২) 

(৩) 

৪) 

(৫) 

(৬) 
(৭) 

(৮) 

(৪) 
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(১০) ৯৯-_দূর সঞ্জে নয়নে নয়নে জনি হেরবি-_ক্ষণদ। 
২০৯) তরু ৫২৭ 

(১১) ১০৫-_যব ধনি কান কয়ল তহি কোঁর--কী ১৯৩ 

(১২) ১১৬-_জাগি শ্তাম-কোরে বৈঠলি নারি--কী ২৩১ 
(১৩) ১১৭--সখিগণ মেলি যে করল পয়াঁন--সং ১০০ 

পদ্বাবলী সঙ্কলন কর যে কত কঠিন কাজ তাহাই 
দেখাইবার উদ্দেশ্তে এই তালিক। দিলাম । ডাঃ স্থকুমার 

মেনও সংকীর্তনামৃতে (৩২৯) প্রকাশিত "শুনিয়া মধুর 

মুবলি তান” ইত্যাদি পদটি অগ্রকাশিত মনে করিয়া 
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৩৬শ খণ্ডে ছাঁপিয়াছিলেন। 

প্রাচীন সম্কলনগ্রন্থগুলির মধ্যে ক্ষণদাঁগীতচিন্তামণি ও 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাঁশিত পদকল্পতরু এবং 

সংকীর্তনামৃত ছাড়া অন্ত কোনখানিতেই পদস্থচী নাই। 

তাঁহার উপর একই পর্দ কোন গ্রন্থে "শুন শুন” বলিয়া, 

কোন গ্রন্থে সিজনী” বলিয়া, আবার অন্ত গ্রস্থে তৃতীয় 

চরণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়! কোন্ পদটা নৃতন, 
কোন্টী পূর্ববপ্রকাঁখিত তাহ বাহির কর সহজপাধ্য 
নহে। 

সংকীর্তবনাস্থত 

দীনবন্ধুদাঁস ১৬৯৩ শকে (১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে) ৪৯৪টা 

পদ লইয়। সংকীর্তনাম্ৃত সন্কলন করেন। ইহাঁর মধ্ো 

তাহার নিজের রচিত পদের সংখ্যাই ২০৭, যদিও তিনি 

গ্রন্থের প্রারস্তে বলিয়াছেন__ 

পূর্বপূৃর্বব মহতের যত পদাবলী । 
তাহারি সংগ্রহ করি হইঞ কুতৃহলী ॥ 

কদাচিৎ ছুই এক স্বকৃত বর্ণন। 

মধ্যে মধ্যে দিব রস সংলগ্ন কারণ ॥ 

স্বকৃত পদের পরেই সব চেয়ে বেশী সংখ্যক পদ তিনি 

লইয়াছেন গোবিন্দদাীসের রচন। হইতে । গোবিন্দদাস- 
নামাঙ্কিত পদের সংখ্য। তাহার গ্রন্থে ১৫৪ অর্থাৎ শতকর। 

একত্রিশ ভাগের বেশী পদ গোবিন্দ কবিরাজের । রাঁধা- 

মোহন ঠাকুরের ন্যায় দীনবন্ধুদাসও একাধারে কবি, 

পণ্ডিত ও বেষ্ণব-এঁতিহবের ধারক ছিলেন। তাহার 

গোঁবিন্দদাঁসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

প্রপিতামহ শ্রীঠাকুর হবি, পিতামহ নন্দকিশোর, পিতা! 

বল্পবীকাস্ত ঠাকুর বহু বৈষ্ণব-গ্রস্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 

অষ্টাদশ শতাবীতে যখন ছাপাখানাঁর প্রচলন হয় নাই, 
হাঁতে লিখিয়া। বা লিখাইয়। বই সংগ্রহ করিতে হইত, 

তখনও একটী সংস্কৃতিমান্ পরিবারে কিন্ধপ লাইত্রেরী 

থাকিত তাহাঁর আভাস দীনবন্ধুদাপ দিয়াছেন__ 

পূর্বব প্রতি পুরুষের যোগ্যতা অনস্ত। 

পাঁগ্ডিত্যে সংগ্রহ কৈল কত শত গ্রন্থ ॥ 

স্তবমাল! স্তবাঁবলী বিদগ্ধমাধব । 

গোবিন্দলীলাম্ৃত আর ললিতমাধব ॥ 

বিশ্বমঙ্গল কর্ণামৃত রসামৃতসিন্ধু । 

ব্রদ্ষদংহিতা৷ ভাগবতাম্ৃত নাঁনাছন্দ | 

সন্দর্ভ দশম টিগ্ননী আদি যত । 

ভক্তিগ্রন্থ সংগ্রহ করিত শত শত ॥ 

ইতিহাস পুরাঁণ আঁগম অলঙ্কার 
নব্য প্রাচীন স্থৃতি সাহিত্য অপার ॥ 

পদ পদ্দাবলী কত করিল বর্ণন। 

প্রাচীন আনিঞা৷ কত করিল লিখন । 

এইরকম একটা লাইব্রেরী হাতের কাছে পাইয়াছিলেন 

বলিয়। দীনবন্ধুদীস অনেক পদের সহিত প্রাচীন সংস্কৃত 

শ্সোকাঁদির তুলন। করিতে পারিয়াছেন ও বেষ্চব-রসশাস্ত 
হইতে উদ্ধৃতি দিয়। ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইয়াছেন । 

গোবিন্দদাস-নামাঞ্চিত অষ্টকাঁলীয় নিত্যলীলাঁর কোন 

কোন পদ এত সরল ভাষায় বিনা অলঙ্কাঁর-প্রয়োগে 

রচিত হইয়াছে যে, লন্দেহ হয় এগুলি কবিরাজ গোঁবিন্দ- 

দাসের রচনা কিনা । কিন্তু দীনবন্ধুদান এ সন্দেহ নিরসন 

করিয়াছেন__ 

অপরূপ এক দিবসের নিত্যলীল। ৷ 

শ্রীগোবিন্দ কবিরাঁজ ঠাঁকুর বণিলা ॥ 
পৃ 

কীর্তবনানন্দ 

অষ্রাদশ শতাব্দীর শেষভাগে গৌরস্ুন্দরদাস কীর্তনানন্দ 

সন্কলন করেন। ইহাতে ৬ জন কবির রচিত 



ভূমিকা ১৩/০ 

প্রায় ৬৫০্টী পদ আছে। তাহার মধ্যে ২০১টা পদ 

গোবিন্দদাস-নামাঙ্কিত। কীর্তনানন্দে গোবিন্দদাসের এমন 
৩৩্টী পর্দ আছে যাহা পদকল্পতরুতে নাই। কিন্ত 

কীর্তনানন্দ অত্যন্ত অসাবধানতাঁর সহিত সম্পার্দিত ও 
মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়া ইহাতে অসংখ্য ভ্রম-প্রমাদ দেখা 

যায়। তংসত্বেও অনেক স্থলে কীর্তনানন্দে প্রদত্ত পাঠের 

বিশেষত্ব আছে। সতীশচন্ত্র রাঁয় মহাশয় পদকল্পতরুর 
ভূমিকায় (পৃঃ ৪ ) লিখিয়াছেন, পদকল্পতরুর সম্বলয়িতা 
বৈষবদাস ও কীর্তনাঁনন্দের সঙ্কলয়িত। গৌরস্থন্দরদাস 

“কেহ কাহারও সংগ্রহগ্রন্থের ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ করেন 

নাই। কীর্তনানন্দে বৈষ্ণবদাঁস ভণিতার কোনও পদ 

উদ্ধত হয় নাই; কিন্তু পদকল্পতরুতে গৌরস্থন্দরদাঁন 
ভণিতাঁর পাঁচটা পর্দ উদ্ধত হইয়াছে ।” কিন্তু আমর 

দেখিতেছি যে, কীর্তনীনন্দের পঞ্চম পৃষ্ঠার নবমসংখ্যক 
পদ্টা বৈষ্বদাসের-_- 

বৈষ্ণবদাীসেতে কয় মনের হরিষে। 

জন্মনিত্যলীল! প্রভূ করিল! প্রকাশে ॥ 
আমার মনে হয় বৈষ্ণবদান ও গৌরঙ্ুন্দরদাঁস 

সমসাময়িক 

অন্যান্য গ্রচ্ছ 

বিশ্বনীথ চক্রবর্তীপাদের শিষ্য নন্দকিশোরদাঁস উজ্জল- 

নীলমণি অবলম্বনে রসকলিকা নামক একখানি গ্রন্থ 

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে রচন? করেন। তাহার. গ্রন্থে 

বিভিন্ন রগ্পের দৃষ্টান্তন্ব্ূপ গোবিন্দদাসের নিয্ললিখিত 
১২টী পদ ধৃত হইয়াছে-__ 

১। মন্দির বাহির কঠিন কপাট--(ভণিতাহীন) পৃঃ ৩৩ 
২। কুলবতী কঠিন কপাট উদঘাটলু--( ভণিতাহীন ) 

পৃঃ ৩৩ 

৩। দেখ সখি অটমীক রাঁতি-_( ভণিতাহীন ) পৃঃ ৩৬ 
৪। আকুল চিকুর চূড়পরি চন্দ্রক-_(ভণিতীযুক্ত) পৃঃ ৩৬ 

৫। আমল প্রেম পহিলে-_( ভণিতাযুক্ত ) পৃঃ ৩৭ 

৬। শুন বল্পভ কান, ভাল তুহু' চতুর সুজান--- 

( ভণিতাবুক্ত ) পৃঃ ৩৮ 

৭। সজল নয়ানে রজনী জাগি_-( ভণিতাযুক্ত ) পৃঃ ৩৯ 
৮। যাহা পছ' অরুণ চরণে চলি যাঁত--( ভণিতাযুক্ত ) 

পৃঃ ১১৫ 

৯। তরুণ অরুণ সিন্দুর বরণ_-( ভণিতাযুক্ত ) পৃঃ ১৫৩ 

১০। না জানিয়ে কে। মথুরাঁসঞ্জে আওল-_(ভণিতাযুক্ত) 
পৃঃ ১৫৩ 

নামহি অক্র,র ক্র,র নহে যা সম-__( ভণিতাযুক্ত) 
পৃঃ ১৫৪ 

হরি নহ নিরদয় রসময় দেহ-_-( ভণিতীযুক্ত ) 
পৃঃ ১৫৫ 

১২৯২ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত কবিগুরু 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সঙ্কলিত 

পদরত্বাবলী নামক গ্রন্থে গোবিন্মদাঁসের নিয়লিখিত ১১ট 

শ্রেষ্ঠ পদ ধৃত হইয়াছে-_ 

১। ঢল ঢল কাঁচ! অঙ্গের লাবণী 

২। ভালে সেচন্দনচাদ 

৩। কুল মরিয়াদ কবাট উদঘাঁটলু 

৪। পৌখলি রজনী পবন বহ মন্দ 
৫। মন্দির বাহির কঠিন কবাট 

৬। কাহু নহ নিঠর চলি যাত 

৭। যহি' যহি' নিকসয়ে তন্ন তন্ধ জ্যোতি 

৮। ভূলে ভুলে রে দ্রোহার রূপে নয়ন 

৯। শবদ চন্দ পবন মন্দ 
১০। আজু বিপিনে যাঁওত কান 

যাহা পু অরুণ চরণে চলি যাঁত 

১৩০৪ সালে বা ১৮৭৭ গ্রীষ্টান্ধে বন্থুমতী কাঁধ্যালিয় 

হইতে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রাচীন কবির 
্রস্থাবলীর দ্বিতীয় ভাগে প্রায় ৪৩১টী গোবিন্দদাঁস- 
নামান্কিত পদ প্রকাশ করেন। উহাই বর্তমানে প্রচলিত 

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদিত বন্থমতী 
কাধ্যালয় হইতে প্রকাশিত বৈষ্ণব মহাজন পদ্াবলীর 

চতুর্থ খণ্ড "“গোবিন্দদাসের পদাঁবলীর” উপজীব্য । ১৩২৭ 
বঙ্গাব্দে অপ্রকাশিত পদরত্বাবলী প্রকাশিত হইলে উহ! 
হইতে কতকগুলি পদ ইহাতে সংযোজিত হয়; কিন্ত 

১১। 

১২। 

১১। 



১1০ গোবিন্দদাসের পদাঁবলী ও তীহাঁর যুগ 

প্রাচীন কবির গ্রস্থাবলীর ২৫৭ হইতে ২৯২ সংখ্যক পদ 

ইহাতে মুদ্রিত হয় নাই। ইহা ছাড় আর কোন পার্থক্য 

এই ছুই সন্কলনের মধ্যে নাই। 
প্রথমৌক্ত গ্রন্থে গৌরলীল আরম্ভ হইয়াছে ৩১৫ 

সংখ্যক পদে, শেবোক্ত গ্রন্থে ৩৩২ সংখ্যক পদে। ইহা! 
হইতে বুঝা যাইবে যে, আধুনিক সংস্করণে কয়েকটা পদ 

বেশী সংযোজন কর। হইয়াছে । বর্তমান বস্মতী 

সংস্করণে ৪৬৫টা পদ আছে; কিন্ত তাহার মধ্যে দশটা পদ 

দুইবার করিয়! ছাপ। হইয়াছে ।* ৮০ পৃষ্ঠায় ভণিতাহীন 
“বিনোদ ফুলের বিনোদ মাঁল।” পদটার ছুই কলি মাত্র মুপ্রিত 

দেখ! যাঁয়। ৮ও প্ষ্ঠায় “নাচে নিত্যানন্দ ভূবন আনন্দ" 

ইত্যার্দি 'শ্রানিবাসস্ত গতিগোবিন্দ চিত ভোর রে, 

ভণিতাযুক্ত একটা পদও গোৌঁবিন্দদাসের স্বন্ধে চাঁপাইয়। 

দেওয়। হইয়াছে । স্কৃতরাঁং ইহাতে প্রকৃতপক্ষে ৪৫৩টা 
গোবিন্দদাস-নামাঙ্কিত পদ আছে। ইহাতে বিশ্তুদ্ধ পাঠ 

নির্ণয় করিবার কোথাঁও কোন চেষ্টা দেখা যায় না। 

“সহজেই কাঞ্চন গোরা” পদে (পৃঃ ৭৯) ভণিতায় ছাঁপ। 

হইয়াছে__ 
পূরল জগজন আশ। 

বঙ্কিম ভেল তহি গোবিন্দদাঁস ॥ 

মানে দীড়ায় সকলের আঁশ পূর্ণ হইল দেখিয়া গোবিন্দ- 
দাসের মন খারাপ হইয়া গেল বরাঁহনগরের পু থিতে 

প্রকৃত পাঠ আছে-_ 

পূরল জগজন আশ। 

বঞ্চিত গোবিন্দদাস ॥ 

%* (ক) কাহারে কহিব কানুর পিরিতি_ পৃঃ ২৭ ও ৪৪ 

(খ) কুন্দকুস্থমে তরু করবীক ভাক_-পৃঃ ২৪ ও ৪৬ 

(গ) অম্বরে ডম্বর ভরু নব মেহ--পৃঃ ২৭ ও ৪৭ 

(ঘ) মুদ্দির মরকত মধুর মুরতি--পৃঃ ৬৭ ও ৮৭ 

(ঙ) নিরুপম কাঞ্চন রুচির কলেবর-_পৃঃ ৫৬ ও ৮৯ 

(চ) শারদ ুধাকর মণ্ডল খণ্ডন-_পৃঃ ৫৬ ও ৮৯ 

(ছ) হিমকর মলিন নলিনীগণ হাসউ-_পৃঃ ৬৭ ও ৯১ 
(জ) ধনি ধনি রমণী শিরোমণি রহে-__পৃঃ ৭৮ ও ৯৭ 

(ঝ) হেরইতে বিনোদিনী ভুলল রে-_পৃঃ ১৯ ও ৯২ 
(ঞ) বিপিনহি কেলি কয়ল-_পৃঃ ১৯ ও ৯৮ 

০০০ 

“কহল মো খল জন দোঁখল কান, ত্যাদ্দি (বর্তমান 
সঙ্গলনের ৫১১ ) পদটা ছাঁপ! হইয়াছে “কোমল মাঁথন জন্ট 

দেখল কান” বূপে (পৃঃ ৩২)। কাশ মাখনের মতন 

কোমল কি ন। তাহার সঙ্গে মান বাড়াইবার কোন সম্বন্ধ 

নাই। এইলব দোষ সত্বেও বল! প্রয়োজন যে, বন্থুমতী 

কাধ্যালয় সম্তায় গোবিন্দদাসের পদ প্রচার করিয়! 

কবিকে বাচাইয়৷ রাঁখিয়াছেন। 

৪১৬ শ্রীচৈতন্তান্দে ব ১৯০২ খ্রীষ্টাব্বে গোবিন্দদাঁসের 

পদাবলী স্বতন্ত্র আকারে প্রচার করিতে প্রয়াস পান 

শীপ্তিপুরনিবাণী কালিদাস নাথ মহাঁশয়। তাহার 

সম্পাদিত “গোবিন্দদাসের পদাবলী'তে মাত্র ২৯১টী পদ 

সম্কলিত হইয়াছে । উহার মধ্যে আবার ৮৬ এবং ২০৪ 

সংখ্যক পদ একই । সুতরাং প্রকৃতপক্ষে ২৯০টা পদ 
তিনি ছাঁপিয়াছিলেন। তিনি পদামৃতসমুদ্র, পদকল্পতরু, 

ক্ষণদ।, সংকীত্তনাঁমৃত, কীর্তনানন্দ প্রভৃতি কোন সম্কলন- 

গ্রন্থ দেখেন নাই ; কেননা, তাহার ৯৯ সংখ্যক পদ 

“কতয়ে কলাবতি যুবতি স্ুমরতি” এ সব সন্কলনে থাঁক৷ 
সত্বেও তিনি লিখিয়াছেন_-“এই পদটা অন্ত কোন পুঁথিতে 
নাই।” তিনি একখানি মাত্র প্রাচীন পুঁথি দেখিয়া এ 

সঙ্কলন করিয়াছেন। তিনি যদি পদকল্পতরুর মতন 

সুপ্রসিদ্ধ সন্কলনগ্রন্থ অবলম্বন করিতেন তাহ! হইলে অন্ততঃ 

৪৪০টী পদ দিতে পাঁরিতেন। 

১৩১২ বঙ্গাবে অর্থাৎ ,১৯০৫ গ্রীষ্টাবে দুর্গাদাঁস লাহিড়ী 

মহাশয় বঙ্গবাপী প্রেস হইতে বেষ্বপদলহবরী প্রকাশ 
করেন। ইহাতে গোবিন্দদাস-নামাঙ্কিত ৭৯০টী পদ 

প্রকাশিত হয়; কিন্তু তাহাদের মধ্যে ২৯২ পৃষ্ঠায় 
“নিতাইর নিছনি লইয়। মরি" ইত্যাদি এবং “নাচে নিত্যাঁনন্দ 

ভূবন আনন্দ” ইত্যাদি ছুইটী গতিগোবিন্দের পদও ছাপ! 
হইয়াছে । ৩৬৯ পৃষ্ঠায় গোবিন্দদাসের নামে "গাইব সব 

মধুমাঁস” শীর্ষক বারমীন্তাঁর প্রথম পদটা ছাপা হইয়াছে; 
উহা! পদকল্পতরুর “গাবই সব মধুমাস” (১৮০২)। 

এই বারমাস্তা সম্বন্ধে বৈষ্ণবদাঁস লিখিয়াছেন যে, প্রথম 

চারি মাল সম্বন্ধে রচনা বিদ্যাপতির। বৈষ্ণবপদ- 
লহরীতে প্রেমবৈচিত্ত্য মুদ্রিত হইয়াছে প্রেমবৈচিত্র্যরূপে 



ভূমিকা 

(পৃঃ ৩৪৬)। এই সংগ্রহে নয়টা পদ ছুইবার মুক্রিত 
হইয়াছে ।* 

পদামৃতমাধুরী ১৯৩১ হুইতে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্ের মধ্যে 
অদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজী মহাশয়ের ছাত্র নবদ্ীপচন্ত্র 
ব্রজবাসী ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় কর্তৃক চাঁরখণ্ডে 

প্রকাশিত হয়। 

উপজীব্য পুথির বিবরণ 

কেবলমাত্র গোবিন্দ্দাসের পদযুক্ত পুথির সংখ্য। 
প্রচুর। তাহার উপর আবার ষে কোন পদাবলীসংগ্রহের 

পুথিতে গোবিন্দদাসের পদের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশী। 

আঁমি বরাঁহনগর পাঠবাঁড়ীর গ্রস্থমন্দিরে গোবিন্দদাসের 
পর্দের ২৫ খানি পুথি পাইয়াছি। পুথিগুলি অত্যস্ত 
ঘুল্যবান্। কিন্তু সেগুলি রক্ষা করিবার কোন স্থব্যবস্থা 

নাই। সবগুলি পুথি একটি বাগ্ডিলে বাঁধিয়! রাখা 

হইয়াছে । না আছে কাঠের ব। কার্ডবার্ডের পাটা; ন৷ 

আছে খেরুয়। ব| অন্য কোন বন্ত্রের আচ্ছাদন । পুথিগুলির 

কোন ভাল তাঁলিক। পধ্যস্ত নাই । গোবিন্দদাঁসের সমস্ত 

পুথিগুলির ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া! আছে। 
এই পুথিগুলির মধ্যে ৪ (৩) সংখ্যক পুথিখানি খুব 

মূল্যবান। ইহার পত্রসংখ্যা ১৬৩১ তবে চতুর্দশ 

পত্রথানি নাই । হাতের লেখ! সুন্দর । পদগুলিও অতি 

মনোৌরম। আড়াই শত বৎসরের প্রাচীন পুথি বলিয়। মনে 

হয়। পুথির মালিক গৌরবরণ দাঁস, পিত। ৬বাধারমণ 

অধিকারী, ওরফে রামরতন ভট্টাচাধ্য । ১৩৩৭ সালে 

* (ক) মুরধুনী বারি ঝারি ভরি ঢারত--পৃঃ ২৮৬ এবং ২৯২ 

€খ) পন্জ বস্তান্ুশ পঙ্কজ কলিতম্-_ পৃঃ ২৯৩ এবং ৩৮২ 

(গ) ইন্দু অমিএা বয়ন আগৌরল- পৃঃ ৩০৯ ও ৩১৭ 
(ঘ) আনহি ছল করি স্থবল করে ধরি--পৃঃ ২৭২ ও ৩৩৩ 

(ড) তম্ু তনু মিলনে উপজল প্রেম__পৃঃ ২৭০ ও ৩৩৩ 

(5) ও নব জলধর অঙ্গ- পৃঃ ৩০১ ও ৩৩৮ 

(ছ) মনমধ মকর ডরহি ডর কাতর--পৃঃ ৩২৩ ও ৩৫৫ 

(জ) আন্ধল প্রেম পহিলে হেরিনু-_-পৃঃ ৩৬১৩ ৩৬৫ 

(ঝ) আচরে মুখশশী গোয়-_পৃঃ ৩১৯ ও ৩৭৩ চপ ৮ 
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শ্ীধতীক্্রকুমার গোন্বামী পুথিখানি গ্রস্থমন্দিরে দাঁন 

করেন । ইহাতে প্রায় ২৮০্টী গোবিন্দদাসের পদ আছে। 
পদ্রগুলি ও তাহাদের ক্রমবিন্তানরীতির সঙ্গে সাহিত্য- 

পরিষদের ১৮৩ সংখ্যক পুথির ও ১৯০২ খ্রীষ্টাবে কালিদাস 

নাথ কর্তৃক প্রকাশিত গোবিন্দদাঁস-পদাবলীর অনেক 

মিল দেখা যাঁয়। ছুই চাঁরিটা পদ একটু আগ্রেপিছে 

সাজানো । আমার ধারণা-বরাহনগরের এ পুথি, 
সাহিত্য-পরিষদের ১৮৩ সংখ্যক পুথি এবং কালিদাম 

নাথের উপজীব্য পুথির আকর হইতেছে গোবিন্দদরাঁসের 
স্ব-নির্বাচিত পদাবলী । 

গোঁবিন্দদাঁস স্বরচিত পদের একটী সঙ্কলন করেন। 

ভক্তিরত্বাকরে এইরূপ একটা এঁভিহা লিপিবদ্ধ আঁছে। 
গোবিন্দ কবিরাজ খেতরি হইতে। 
আইল] বিদায় হেয় বুধুরি গ্রামেতে ॥ 

নিজ্জনে বনিয়। নিজ গীতরত্বগণে । 

করেন একত্র অতি উল্লপিত মনে ॥ 
-_ভক্তিরত্ব।কর, পৃঃ ১০৩৫ 

সাহিত্য-পরিষদের ১৮৩ সংখ্যক পুথিখানি ১১৮৩ 

সালে ৭ই ফাস্তন তারিখে অর্থাৎ ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনাথ 
গোস্বামী নকল করেন। ইহার পদসংখ্যা ২৯২, কিন্ত 
ঘবিরহক বেদনে" ইত্যাদি পদটী ৮৯ ও ২০৭ সংখ্যায় 

দুইবার ধর। হইয়াছে । পদগুলি নিয়লিখিত ৩৩টী বিষয় 
লইয়। রচিত-_ 

(১) গৌরচন্দ্রের রূপ, (২) শ্রীকৃষ্ণের ক্বপ, 

(৩) গোষ্ঠলীল1, (৪) শ্রীরাধার ব্ধপ, (৫) শ্রীরাধার 
পূর্বরাঁগ, (৬) শ্রীকৃষ্ণের পূর্ববরাঁগ, (৭) শ্রীরাধার স্বয়ংদৌত্য, 
(৮) শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংদৌত্য, (৯) শ্রীরাধাঁর ও শ্রীকফের 
আগ্রদৃতী, (১০) বূপোল্লাঁস, (১১) রাস, (১২) সম্ভোগ, 

(১৩) বমালস, (১৪) রসোঁদগাঁর, (১৫) অনুরাগ, 

(১৬) মান, (১৭) বিরহ, (১৮) অভিসারোৎকঠা, 
(১৯) অভিসার, (২০) অভিসারানুরাঁগ, (২১) ধাসক- 

সজ্জা, (২২) উৎকন্তিতা, (২৩) বিপ্রলব্ধা, (২৪) খগ্ডিতা, 
(২৫) কলহাস্তরিতা, (২৬) প্রোধিতপ্রেয়সী, 

(২৭) ভবন্বিরহ, (২৮) মাথুর, (২৯) বারমাসিয়া, 
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(৩০) স্বাধীনভর্তকা, (৩১) ফাগুখেলা, কেলি, 

(৩২) দাঁন, (৩৩) নৌকাবিলাস। 
আমর এই পুথিকে সা. প. (১) সঙ্কেতচিহ দ্বারা 

নির্দেশ করিয়াছি । ইহার পদ্গুলি একেবারে ভেজালহীন, 
খাঁটি কাব্যরসে পরিপূর্ণ । পদগুলির মধ্যে কেবল চারিটী 

প্রায় খাটি বাংলায় লিখিত, অন্তান্ত সবগুলি ভ্রজবুলিতে 

রূচিত। এ চাঁরিটা পদ হইতেছে-_ 
৬৫-__চিকণ কাল।, গলায় মালা--( বরাহনগর 

৫৭ সংখ্য।) 

১৪৫__মুঞ্রিঃ যদি বলে? পাপরে। কাল-_ 

( বরাহনগর ১৩ সংখ্য।) 

২৮৫-_-এই বুন্দাবন পথে নিতি নিতি করি-_ 
(কালিদাস নাথ ১৪১) 

২৮৭ _-শুন শুন হন্দর সুজন কানাই 

“চিকণ কালা” পদ্রটার শেষ ছুই চরণে গোবিন্বদান 

কবিরাজের অতুলনীয় রচনাভঙ্গীর নিদর্শন দেখ। যায় 
শরবণে চঞ্চল, মকর কুগুল, পিন্ধন পিয়ল বাস। 

বাতা উতপল, চর্ণযুগল, নিছনি গোবিন্দদাস। 

“চিকণ কাল! গলায় মাল।' যে কবি লেখেন, তাহার কাছে 

আমরা আশ করি “কাণেতে দুলিতেছে” ; কিন্তু এ পদে 

রহিয়াছে “শ্রবণ চঞ্চল” আর তাহার ধ্বনির সঙ্গে মিলাইয়! 

“মকর কুগুল”, “পহিরণ গীত বাঁস” ন। বলিয়। কবি এ শবের 
বঙ্কার বাড়াইয়৷ লিখিয়াছেন “পি্ধন পিয়ল বাস । চরণ- 

যুগলকে রক্ত উৎ্পলের সঙ্গে তুলনা দেওয়াও কবির বৈশিষ্ট্য- 
দর্যোতক। “মুগ্রিঃ যদি বলে? পাপরে। কান পদ্টাতে একটু 

আধটু ব্রজবুলির আভাঁন যে নাই তাহা নহে : 
শ্যামের নামে সে পরাণ উছলে 

এছন পড়ল অকাঁজে। 

এ পদ্দের ধ্বনিই মেলে "পিয়ার কথ! কি পুছসি রে সখি, 

পরাণ নিছনি দিয়ে পদে (৫৯৮)। এই বুন্দাবন পথে, 

নিতি নিতি করি গতাঁগতে” পদেও গতাঁগতে” “বরজ 

যুবরাঁজ', “কহতহি' প্রভৃতি শব্দকে একেবারে খাটি বাংলা 
বল। যায় না । পরবর্ভী পটাতে 'গোরম জানিয়ে নারীর 

বেশন' ইত্যাদি শবও কবিকে চিনাইয়া দেয়। 

গোবিন্দদাঁসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

এ চাঁবিটা পদকে গোবিন্দদাঁন কবিরাজের অকৃত্রিম 

রূচন। বলিয়া ধরিলে নিম্নলিখিত পদগুলির রচয়িতার 

সন্বন্ধেও কোন সন্দেহ উঠে না। 

যমুন। যাইতে পথে রসবতী রাঁই। 
দেখিয়। বিদরে হিয়া! সোয়াথ না পাই ॥ (২৫১) 

পদটার শেষের দিকে যে উপমার বাহুল্য দেখা যায় তাহ! 

গোবিন্দদাঁস কবিরাজের নিজস্ব ভঙ্গী : 

ফুয়ল নীলিম বাস রহে আধ উবে। 
আধ গিরিমাঝে যেন নব জলধরে ॥ 

উর আধ পরে লোলে মুকুতাঁর হারে। 

হুমের শিখরে যেন স্থরধুনী ধারে ॥ 
“কাহারে কহিব কান্ুর পেরিতি 

তুমি সে বেদনী সই? (৫৯৫) ইত্যাদি পদে 
কমল কোরক ভরমে কি কৈল 

গুণেত ঘুণিত তনু ॥ 

এই ছন্দ ও শব্ঝস্কার গোবিন্দদাঁপ কবিরাজের স্বকীয়। 

তাহার রচিত ৭০৭টা পদের মধ্যে ২০।২৫টা এইরূপ বাংল! 

পদ, বাকী সবগুলি ব্রজবুলির পদ। 
সাহিত্য-পরিষদের ১৮৪ ও ১৮৫ সংখ্যক পুথিও 

গোবিন্মদাপের পদাবলীর। শেষাক্ত পুথিখানার আরস্ত 

হইয়াছে গোবিন্দদাসের গুরুদেব শ্রীনিবা আচাধ্যের 
বন্দন। করিয়। : 

পছ মোর শ্রীনিবাস গুণধাম+ ইত্যাদি । 

গোবিন্দদাসের পদের তিনখানি প্রাচীনতম পুথি 
আমি ব্রজমগ্ডল হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। প্রথম খুথিখানি 

শ্রীবন্দাবনের কাঙ্গালী মহাপ্রভুর মহাস্ত নিত্যধামগত 
নর্হরিদাস মহান্ত মহারাজ আমাকে দিয়াছিলেন। পুথি- 

খানি আদ্ান্তবিহীন। ইহাতে ২৬ খানি পত্র আছে। 

ইহার সবগুলি পদই গোবিন্দদীসের। পুধির বয়স 
আড়াইশত বৎসরের কম নহে । অনেক স্থলে কালি মুছিয়। 
গিয়াছে এবং তুলোট কাগজ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে 
চারটা নৃতন পদ পাইয়াছি। দ্বিতীয় পুথি শ্রীরাধাকুণ্ডে 
আমার মাতামহ অদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের 
কীর্তনের ছাত্র গদাধরদান বাবাজী মহোদয়ের নিকট 



ভূমিক। 

হইতে পাইয়াছিলাম। এই পুথিও খণ্ডিত। ইহাতে 
১১৭টা গোবিন্দদাসের পদ ছিল; কিন্তু আমি সপ্তম পর্দের 

পরই ২৩ সংখ্যক পদ এবং ৮৯ সংখ্যক পদ্দের পর ৯৩ 

সংখ্যক পদ একুনে ৯৭টা পদ পাইয়াছি। তন্মধ্যে ৩৪, ৩৭ 

৪৮ ও ৭৮ সংখ্যক পদ অন্য কোন পুথিতে বা মুত্রিত গ্রন্থে 
পাওয়। যায় না। তৃতীয় পুথিখানি গোবর্দনে পাইয়াছি। 

এখানির বয়সও আড়াই শত বৎসরের কম নহে। হস্তাক্ষর 

স্থন্দর ও নিভূলি। অষ্টম পত্র হইতে ৩৭ পত্র পরান্ত 

পাইয়াছি। ইহাঁতে তিনটা অপ্রকাশিতপূর্ব্ব পদ পাইয়াঁছি। 
ভবিষ্যতে গবেষকদের কাজে লাগিবে এই আশায় পুথি 

তিনখানি আমি কলিকাঁত। বিশ্ববিদ্ভালয়কে দান 

করিয়াছি। আমার মাতাঁমহ স্থ্প্রসিদ্ধ কীর্তনগাঁয়ক 
অদ্বৈতাম পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের পুথি হইতেও 

কয়েকটি নৃতন পদ পাইয়াছি। এ পুথিতে তীহীর প্রিয় 

৫০৭টী পদ সংগৃহীত আছে। 
গোবিন্দদাস কবিরাজ অষ্টকালীয় লীলা লইয়া যে 

কতকগুলি পদ রচনা করিয়াছিলেন তাহা দীনবন্ধুদাঁস 

তাহার সঙ্কীর্তনাম্ৃতে উল্লেখ করিয়াছেন-__ 

অপরূপ এক দিবসের নিত্যলীল!। 

প্রীগোবিন্দ কবিরাঁজ ঠাকুর বণিল! ॥-_ পুঃ ২ 

এই অষ্টকাঁলীয় লীল। বিষয়ক একান্ন পদের সবচেয়ে সুন্দর, 
নিভূল ও নির্ভরযোগ্য পুথি হইতেছে কলিকাতা বিশ্ব- 
বিগ্যালয়ের ৩০১ মংখ্যক পুথি । নকলের তারিখ ১০৭৫ 

সাল দেওয়া আছে। উহ যদি বাংল। সাল হয় তবে ১৬৯ 
হইবে এবং মল্লাব্ঘ হইলে ১৭৬৭ শ্রীষ্টা্ষ হইবে । 

বরাহনগরের ৪র্থ পুথি এবং ৯০ সংখ্যক পুথিও একান্ন- 

পদের । সাহিত্য-পরিষদের ১৮২ সংখ্যক পুথির নাম 

দণ্ডাত্মিকা গ্রস্ক | উহাঁতেও ৫১টী পদ ছিল। প্রথম পাতা ন। 

থাঁকায় বর্তমানে ৪০টা পদ রহিয়াছে। সাহিত্য-পরিষদের 
১৮৭১ ১৮৮, ১৮৯, ১৯০ পুথিও একান্নপদের । কলিকাত৷ 

বিশ্ববিষ্তালয়ের ৬২০৪ পুথির একটি প্রকরণে একান্নপদ 
বলিয়৷ কতকগুলি পদ আছে। পদকল্পতরুতে অষ্টকালীয় 

লীল! প্রকরণে গোবিন্দদামের যে সব পদ আছে তাহার 

মধ্যে অনেকগুলি একান্নপদের অস্ততু ক্ত নহে। 

১1৩/০ 

গোবিন্দদান কবিরাজ হয়তো নিজে ৫১টা পদ প্রথমে 

নির্বাচন করিয়াছিলেন। তারপর পুথির লিপিকর ব 

মালিকর। নিজ নিজ রুচি অন্গসারে গোবিন্দদাসের বচন 

হইতে আর ছুই চাঁরিটী করিয়! পদ উহাতে অদল-বদল 

করিয়। সন্সিবেশ করিয়াছিলেন । এরূপও হইতে পারে যে 

কবি স্বয়ং ৫১টী পদ নির্বাচন করেন নাই ; পরবর্তী সময়ে 
রূমিক ভক্তেরা উহ1 বাছিয়াছিলেন। কিন্তু কবি নিজে 

এরূপ সংখ্য। নির্দেশ করিয়াছিলেন বলিয়াই আমার মনে 

হয়। অষ্টকালীয় লীলার পদগুলি সাধকজনের কঠহার। 
সাহিত্য-পরিষদের ১৯০ সংখ্যক পুথিতে ২৩টা চিত্রগীত 

আছে। আমর অন্যান্ত পুথি ও গ্রন্থে আরও ১১টী 
এইরূপ অনু প্রাসযুক্ত পদ পাইয়াছি। এই পুথির প্রথম 
পদ “কাচ! কাঞ্চন কাতি কমলমুখি' (১১৮)। আমর! 

১৮৩ সংখ্যক পুখিতে অ-বর্ণের অন্থপ্রাঁসযুস্ত একটি 
পদও পাইয়াছি; যথা-- 

অবনত আনন আচরে গোই ইত্যাদি (১১৪)। 

ইহা ছাড়া ১৮৬ সংখ্যক পুথিতেও কয়েকটা অন্ুপ্রাস- 
যুক্ত বিরহ চিত্রগীত আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
৩০০ সংখ্যক পুথির নাম চিত্রগীত ; উহাতে ২৪টা পদ 
আছে। পুথির তারিখ ১০৬৮ সাল, কিন্তু পুথিখানি মল্ল- 
ভূমিতে লিখিত বলিয়া এ তারিখকে মল্লাব্ধ ধরা উচিত 

মনে হয়। তাহ হইলে উহার তারিখ হইবে ১৭৬২ 

খীষ্টা। 

সাহিত্য-পরিষদের ২*১ সংখ্যক “বষ্ণব পদাবলীর' 

পুথিখানিকে আমি সা.প. ২ সঙ্কেতচিহ্ছে চিহ্নিত করিয়াছি। 
এই পুথিখানির মতন নিল স্থন্দর-হন্তাক্ষরযুক্ত পুথি 

খুব কম দেখিতে পাওয়া! যায়। ইহাঁতে ১৬৩ পত্র আছে? 
৯১, ৯২১ ৯৩) ৯৮১ ১০৬ সংখ্যক পাতাগুলি নাই। খণ্ডিত 

পুথিখানিতে ৭৭০টা পদ রহিয়াছে । নির্বাচিত পদগুলি 

খুব স্থন্দর। এই পুথিতে গোবিন্দদদীসের ২৮০টা পদ 
রহিয়াছে । পদকল্পতরুর মাঁন পর্ধযায়ের ৩৯৮ সংখ্যক ও 

সংকীর্তনামৃতের ৪০৭ সংখ্যক পদের (বর্তমান গ্রন্থের 

৪৮৫ ) আব্রভ্তট। যেন মাঝখান হইতে, সহমা অর্থ বুঝিতে 

বেশ কষ্ট হয়; যথা 



১| গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

গোরখ জাগাই শিঙ্গারব করতহি 

জটিল। তীখ আনি দেল। 

গোরখ মানে এখানে গরুর রক্ষক । কিন্তু আপাতত মনে 

হয় বুঝি গোরক্ষনাথের কথ। বল। হইতেছে। এঁ পদটার 

প্রথমে যে আরও খানিকট! ছিল তাহা এই পু।থ হইতে 

জান! যাইতেছে; যথা-__ 
মুকুট উতাঁরি জট।জুট বাদ্ধল 

পহিরল ফটাক মাল। 

চন্দন উতারি ভপম চড়াওল 

বাউলবেশ বনাল ॥ 

পিতধটি ছোড়ি কোপিন পহিরল 

শঙ্খ কি কুগুল কানে ॥ 

ময়ুরক পুচ্ছ হাঁথ ধরি মাধব 

আওল জীবট গ্রামে ॥ 

তারপর জাবট গ্রামে জটিলার বাড়ীতে গোরক্ষকদিগকে 

শিঙ্গার শব্দে জাগানোর কথ আছে। 

সাহিত্য-পরিষদ্দের পুথিগুলির মধ্যে কোনটাই সওয়া- 

শ দেড়শ বছরের চেয়ে কম প্রাচীন নহে। ১৮৩ সংখ্যক 

পুথিধানির বয়স তো! ১৮৩ বতসর। কলিকাতা বিশ্ব- 

বিগ্ভালয়ের একখানি হালের লেখ পুথিতে কিন্তু এমন 

অনেকগুলি গোবিন্দদাস-নামাঙ্কিত পদ পাঁওয়। গিয়াছে, 
যাহ আমার দেখ অন্ত কোন প্রাচীন পুথিতে পাঁওয়। যায় 

নাই। এই পুথিখানির ক্রমিক সংখ্যা ৬২০৪। ১২৯৩ 

সালে বা ১৮৮৬ গ্রীষ্টাব্ধে বেহালার ক্ষীরোদচন্দ্র বায় এই 

পুথি সন্চলন করিয়াছিলেন বা করাইয়াছিলেন। 

ক্ষীরোদচন্দ্র রায়ের স্বাক্ষরের সঙ্গে পুথির হাতের লেখার 

মিল নাই। কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্বের ৬ই 

ডিসেম্বর পুথিখাঁনি সংগ্রহ করেন। ইহাতে প্রায় চার 

হাজার বৈষ্ণব-পদাঁবলী আছে। পদাঁমৃতসমুদ্র, পদকল্পতরু 

প্রভৃতি হ্থৃপ্রমিদ্ধ সংকলনগ্রন্থে নাই এমন পদের সংখ্যা 

প্রচুর। আধুনিক কালের অনুলিপি হইলেও, বর্ণাশুদ্ধিতে 
ইহ সেকালের অনেক পুথিকেও হাঁর মানাইয়াছে। 

অনেক স্থলেই বানান সেকালের পুথির ধরনের । বিভিন্ন 

রসের পদসংগ্রহ করিতে যাইয়। সঙ্কলয়িত। অনেক ভাঁল ভাল 

পদ ৩1৪ বার করিয়! ৩1৪ পর্যায়ে উদ্ধৃত করিয়াছেন । এ 

পুথির শেষে নিধুবাবু হাকু ঠাঁকুর, গিবিশ ঘোষ, দীনবন্ধু 
মিত্র, এমন কি রবীন্দ্রনাথেরও কয়েকটি প্রেমের গান 

রহিয়াছে । এগুলি অবশ্ঠ পদসক্বলন “সমাপ্ত, লিখিবার 

পর দেওয়! হইয়াছে । আমার মনে হয় ক্ষীরোদচন্ত্র রায় 

বৈষ্ণব-পদগুলি কোন প্রাচীন পুথি হইতে লইয়াছেন। 
তবে সে পুথি পদকল্পতরুর পরে সঙ্কলিত হইয়াছিল, 

কেনন। ইহাতে বেষ্ণবদাসেরও পদ আছে (1%০ পৃষ্ঠায় )। 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পুথিখাঁনিতে শুধু গোঁবিন্দ- 
দাসের নহে, অন্ান্ত বৈষ্ণব কবিরও অপ্রকাশিত অনেক 

নৃতন পদ আছে। 

গোবিন্দদাসের খ্যাতি ও পরিচয় 

গোবিন্দদাস কবিরাজ শুধু নিজে প্রসিদ্ধিলাভ করেন 
নাই; তাহার পূর্বপুরুষ ও বংশধরগণও কবিত্ব, পাঁপ্ডিত্য 

ও অতুলনীয় ভক্তিভাবের জন্য বিখ্যাত হইয়াছিলেন। 
তাহার মাতাঁমহ দামোদর সম্বন্ধে তিনি সঙ্গীতমাধব 

নাটকে বলিয়াছেন-__ 

পাতালে বাস্থকিব্বক্তা স্বর্গে বক্তা! বুহম্পতিঃ। 

গৌড়ে গোবদ্ধনে। দাত। খণ্ডে দামে।দরঃ কবি: ॥ 
_-ভক্তিরত্র।কর, পৃঃ ১৭ 

নরহরি চক্রবত্তী লিখিয়াছেন-_ 
রামচন্দ্র গোবিন্দ এ ছুই সহোদর । 

পিত! চিরঞ্জীব মাতাঁমহ দামোদর ॥ , 

দ্বামোদর সেনের নিবাস শ্রীথণ্ডেতে। 

যেঠে| মহাঁকবি নাঁম বিদিত জগতে ॥ 

-_ভক্তিরত্তাকর, পৃঃ ১৭ 

গোবিন্দদাসের পিতা চিরঞ্ীবের কথ। 

চরিতাম্বতের শ্রীচৈতন্যশাখাতে আছে-_ 

খগ্ডবাশী মুকুন্দদাস শ্ীরঘুনন্দন। 

নরহবিদাঁস চিরপীব হুলোচন ॥১১০।৭৮ 

সঙগীতমাধব নাটকে গোবিন্দদান তাহার পিতাকে 

সুপরিচিত ব্যক্তি বলিয়াছেন। 

রামেন্দু অর্থাৎ রামচন্দ্র কবিনুপতি ব। কবিরাজ 

শ্রীচৈতন্য- 



ভূমিক। 

গঙ্গাতীরে সরজনি নগবে গৌড়ভূপতির অধিপাত্র, ব্রাহ্মণ 
ও বিষ্ণুর প্রতি ভক্তির জন্ত সুপরিচিত চিরঞ্জীব সেনের 
রসে ও সথনন্দার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি নরাখ্য 

অর্থাৎ নরোত্ম ঠাকুরের সহিত অভিন্নাত্মা ছিলেন 

( ভক্তিরত্বীকর ১৯ দ্রষ্টব্য )। এই কথা হইতে 

জানা যাইতেছে ষে চিরঞ্জীব সেন গৌড়ভূপতির একজন 
পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। এই বিষয়ের উপর পূর্বেব কোন 

সমালোচকের দৃষ্টি আকৃষ্ট না হওয়ায় অনেকেই চিরঞ্জীব 
সেনকে স্ুনন্দার পিতা শ্রীথণ্ডের দামোদরের আশ্রিত 

ঘরজামাই বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। চিরঞ্জীব সেন 
পুরীতে শ্রীচৈতন্তকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। 
শ্রীচৈতন্তচরিতাম্বতে গোপীনাথ আচাধ্য প্রতাপরুদ্রকে 

দেখাইতেছেন কোন্ কোন্ ভক্ত গৌড় হইতে 
আসিয়াছেন : 

মুকুন্দদাঁস নরহরি শ্রীরঘুনন্দন। 

খগ্ডবাসী চিরপগ্তীব আর স্থলোচন ॥ 

চৈ? চঃ ২১১৯২ 

চিরঞ্ভীব সেন হয় হুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯) ন। 

হয় তাহার পুত্র নাসির উদ্দীন আবুল মজফর নসর শাহের 

( ১৫১৯-১৫৩২ ) অমাত্য ছিলেন । শেষোক্ত স্থলতাঁনের 

অমাত্য থাকাই বেশী সম্ভব । ডাঃ স্থশীলকুমার দে অন্ধমাঁন 

করেন যে শ্রীরূপ গোস্বামীর পদ্যাবলীর ১৫৭ সংখ্যক 

পদটা এই চিরপ্ভীবের বচন] । 

গোবিন্দদাসের বড় ভাই রামচন্দ্র কবিরাজ উপাধি 

পাইয়াছিলেন | যথা 

শ্রীরামচন্দ্র-গোবিন্দ-কর্ণপৃর-নৃসিংহকাঃ | 
ভগবান্ বল্লবীদাসো গোপীরমণ-গোকুলৌ ॥ 
কবিরাজ! ইমে খ্যাত। জয়ন্ত্যষ্টো মহীতলে। 
উত্তম ভক্তি-সত্দ্ত্বমীলাদান-বিচক্ষণাঃ ॥ 

কর্ণ।নন্ন, পৃঃ ১২০ 

এই অষ্ট কবির মধ্যে অন্ততঃ সাতজন শ্রনিবাঁস 
আচাধ্যের শিষ্য । ইহাদের সম্বন্ধে নরহরি চক্রবর্তা 

লিখিয্াছেন-- 

ঘ 
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রামচন্দ্র কবিরাজ গুণের নিধাঁন। 

দাদ গোকুলানন্ধাচাধ্য দয়াবান্॥ 
ভক্তিমুণ্ড শ্রীবল্পবীকান্ত কবিবাজ। 

যারে দেখি কাপে মহা পাষণ্ড সমাজ ॥ 

শ্রীৃসিংহ কবিরাজ মহাকবি যেহে]। 
যার ভ্রাতা নারায়ণ কবিশ্রেষ্ঠ ভেহে। ॥ 

কণপৃর কবিরাজ পরম স্ধীর। 
শুনি তার কাব্য কোহে হৈতে পারে স্থির ॥ 

ভগবান্ কবিরাজ গুণের আলয় ॥ 

ধার ভ্রাতা রূপ নিপু বীর ভৌমালয় ॥ 

পঞ্চকূটে সেরগড়বাসী শ্রাগোকুল। 

পূর্বববাস কঢ়ই কবীন্দ্র ভক্ত্যাতুল ॥ 

ভক্তিরত্বাকর, দশমতরঙ্গ, পৃং ৬১৯ 

এখানে দুইজন গোকুলের নাম পাওয়। যাইতেছে। 

প্রথম গোকুলানন্দ আচাঁধাকে নরহরি চক্রবর্তী দয়াবান্ 

বলিয়াছেন আর শেষের পঞ্চকুটের সেরগড়বাসী গোঁকুলকে 
কবীন্দ্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং শেষোক্ত 

গোকুলই অষ্ট কবিরাজের অন্যতম। নরহরি চক্রবর্ভা 
গোপীরমণের কথা এখানে বলেন নাই। কিন্তু চতুর্দশ 
তরঙ্গে লিখিয়াছেন যে গোবিন্দ চক্রবস্তা কর্তৃক অনুষ্ঠিত 

উত্সবে বেয়াকুলিগ্রামে-- 

শ্রহৃদয়ানন্দ শিষ্য শ্রীগোপীরমণ। 

অন্থবিক। হইতে তেহে। করিল গমন । 

এ পৃঃ ১০৪১ 

পদকল্পতরুতে রামচন্দ্র কবিরাজ, বল্লবীকান্ত, কর্ণপুর 
কবিরাজ ও ভগবান্ কবিরাজের কোন পদ ধৃত হয় নাই। 

গোগপীরমণের একটী (১৬০৮), গোকুলদাসের একটা 

(২৯৭৫ ) এবং নৃমিংহের ছুইটী (১১৫৯ ও ১৩২৪) পদ 

উদ্ধত হইয়াছে । রামচন্দ্র ভণিতায় যে ছুইটা পদ্দ ( ২০৬৪ 

ও ২১৮৬) পদকল্পতরুতে আছে তাহার গ্রথমটাতে 

কাশীশ্বর, অভিরাম, পুরুযোত্তম পণ্ডিত ও নরহরি দাসের 

কথা এবং দ্বিতীয়টাতে “গদাঁধর নরহরি বহে মুখ চাএ, 
থাকায় উহার শ্রচৈতন্তের সমলাময়িক ছত্রভোগের কায়স্থ 
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জমিধার কুলীনগ্রামের পুরন্দর খা! উপাধিক গোপীনাথ 

বন্থুর জামাত রামচন্দ্র খার রচন। বলিয়া মনে হয়। আমি 

সাহিত্য-পরিষদের ২০১ লংখ্যক পুথিতে রামচন্দ্র ভণিতায় 
এমন একটা পদ পাইয়াছি যাহার রূচনাভঙ্গীর সঙ্গে রামচন্দ্র 

কবিরাজের অভিন্নহথদয় বন্ধু নরোত্তম ঠাকুরের রচনাশৈলীর 

পরিপূর্ণ সাদৃশ্য দেখ। যায়। এটা খুব সম্ভব গোবিন্ধদাস 
কবিরাজের বড় ভাইয়ের রচনা । পদটা এই-_- 

কাহারে কহিব মনের কথ! 

কেব। যায় পরতিত। 

হিয়ার মাঝারে 

সদাই চমকে চিত ॥ 

গুরুজন আগে বসিতে ন। পাই 

সদাই ছল ছল আখি । 
পুলকে আকুল দিগ নেহারিতে 

সব শ্যামময় দেখি ॥ 

সথি সঞ্েে যদি জলেরে যাই 

সে কথ! কহিলে নয়। 

যমুনার জল আকুল কবরি 

ইথে কি পরাণ রয় ॥ 

রাখিতে নারিঙ্ধু 

কহিল সভার আগে। 
রামচন্দ্র কহে শ্যাম নাগর 

সদাই মরমে জাগে । 

মরম বেদন 

কুলের ধরম 

সা. প. (২) ৪৭ পত্র 

গোবিন্দদাস কবিরাঁজের খ্যাতি তাহার জীবনকালেই 

বহু বিস্তৃত হুইয়াছিল। শ্রীজীব গোস্বামীকে গোবিন্দদাঁস 

মাঝে মাঝে নিজের রচিত পদ্দাবলী পাঠাইতেন এবং শ্রীজীব 
উহ পাঠ করিয়! অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিতেন । শ্রীজীবের 

ছুইখানি পত্র হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়। যায়। 
প্রথম পত্রখানির ভাবানুবাদ__ 

সমস্ত বৈষ্বগণের প্রশংসনীয় শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ, 
শ্রীনরোতমদাস, শ্রীগোবিন্দদাস যাহার আমাদের মতন 

লোকের স্থখের আধার ও সম্পতম্বরূপ তাহাদিগকে 

শ্ীবন্দাবন হইতে জীব নামক আমি আলিঙ্গনপূর্ববক 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

নিবেদন করিতেছি--আমার বিশেষ কাম্য আপনাদের 

কুশল। ন্নেহস্থচক পত্র প্রাপ্তির জন্য পুনরায় তাহাই 

ইচ্ছা করি। সেই পত্রে আমার প্রতি স্েহ দেখাইয়! 

যে সমস্ত হ্ন্দর স্থন্দর গীত পাঠাইয়াছেন, তাহাতে 

অত্যন্ত কল্যাণের সহিত সংযুক্ত হুইয়াছি। তারপর, 
যে পুনঃপুনঃ নিত্যম্মরণকাঁধ্য বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন 
তাহ। “সেবাসাধকরূপেণ' ইত্যার্দি শব্দে ভক্তিরপামৃত- 

সিন্ধুতে ব্যক্ত হইয়াছে । এবিষয়ে সাধকরূপে বাহ্ দেহের 

দ্বার সিদ্ধরূপে নিজ ইষ্টসেবার অনুরূপ চিস্তন-তন্ময় 

দেহের দ্বার ইহাই অর্থ। আবার মে বিষয়ে সিদ্ধরূপে 

রাগান্গলারেই কাল, দেশ ও লীলার বহুবিধ ভেদ আছে। 

এ সম্বন্ধে আর কত লিখিব? সাধকরূপে সেবা আবার 

তিন প্রকার প্রক্রিয়ায় আগমাদি অনুসারে বুঝিতে হইবে । 

শ্রীমদ আচার্য মহাশয় (শ্রীনিবাস আচাধ্য ) তাহা উপদেশ 

করিবেন। তিনি আমাদের সর্বন্বই । অধিক কি। ১৪ই 

বৈশাখ । ( ভক্তিরত্বাকর পৃঃ ১০৩৪; কর্ণানন্দ পৃঃ ৯৬তে 

মূল সংস্কৃত পত্র দ্রষ্টব্য ) 
দিতীয় পত্রথাঁনি কেবলমাত্র গোবিন্দদাঁস কবিরাঁজকে 

লেখা । উহার ভাঁবানুবাদ__ 

পরম প্রেমাম্পদ গোবিন্দ কবিরাজ মহাঁভাগবতেষু-_ 
জীবের কৃষ্ণম্মরণ। শ্রীমান আপনার শুভচিস্তনের ছারা 
অভ্রত্য কুশল; তত্রত্য কুশল অধিকাধিক ইচ্ছা করি। 

আপনিই আমার মিত্ররূপে বিরাঁজ করিতেছেন । অতএব 

আপনার কুশল শুনিতে সর্ধদাই ইচ্ছা করি। সে বিষয়ে 

অবহিত হইবেন। সম্প্রতি শ্রকষ্ণবর্ণনাত্বক্ষ আপনার 

স্বরচিত গীতসকল যাহ। পূর্বেই পাঠাইয়াছেন, তাহার 

অমৃতের দ্বার৷ তৃপ্ত হইয়! অবস্থান করিতেছি । পুনরায় 
নৃতন নূতন তাদৃশ সঙ্গীতের আশায় আবার পুনঃ 
পুনঃ অতৃপ্তিবোধ করিতেছি। অতএব মে বিষয়ে দয়া 

করিয়। অবহিত হইবেন। 

অপর, পূর্বে শ্ামদাস ম্ৃদঙ্গবাদকের হাতে শ্রীনিবাস 

আচাধ্য গোস্বামীর জন্য বুহদ্ভাগবতামৃত পাঠানে! হইয়াছে; 
তাহ! সেখানে পৌছাইল কিনা অথবা তিনি তাহ! বুঝিতে 
পারিলেন কিনা তাহা লিখিয়া আমাকে সন্দেহমুক্ত 



কাঁরবেন 

ও শুভযুক্ত। এই নিবেদন। চৈত্র শুরু তৃতীয়া। 

নরোত্তম কবিরাজের প্রতি শুভাশীর্বাদ। এই নিবেদন। 

অত্রস্থ শ্রীকৃষ্খদামের (শ্রীকষ্ণদাস কবিরাজের ) নমঞ্কার। 
( ভক্তিরত্বাকর, পৃঃ ১০৩৬এ মৃলপত্র দ্রষ্টব্য ) 

গোবিন্দদাস কবিরাজের শুধু খ্যাতি-প্রতিপত্তি 

দেখাইবার জন্য নহে, তীহার অন্তর্জীবনের গতি বুঝিবাঁর 

জন্যও এই পত্র দুখানি অত্যন্ত মূল্যবান্। কবি সিদ্ধদেহের 
চিন্ত।' কি ভাবে করিতেন তাহ অন্যত্র বিবুত হইয়াছে । 

শ্লীনিবান আঁচার্যের জীবন, গৌড়ে গ্রস্থপ্রেরণের ইতিহাষ, 

রুষ্ণদাস কবিবাঁজের জীবন প্রভৃতি সন্বন্ধেও পত্র ছখানির 

মূল্য অসীম । শেষোক্ত পত্রখাঁনি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে 

গ্নিবা আচাধ্য প্রথমবার বুন্দাবন হইতে ফিবিবার 

সময় গোক্বামীদের রচিত সকল গ্রস্থই লইয়। যান নাঁই। 

সনাতন গোস্বামীর বৃহস্ভাগবতামৃত পরে শ্যামদাল খোল- 
বাদকের হাত দ্িয়। পাঠানো হইয়ীছিল। বীর হাম্বীর কত্তৃক 

গ্নিবাস আচাধ্যের গ্রন্থচুরির পরও যে কৃষ্ণপাস কবিরাঁজ 

বাচিয়া ছিলেন তাহ। এ কৃষ্ণদামের নমস্কার হইতে জান। 

যাইতেছে । 

ব্রজমগুলের ভক্তগণ গোবিন্দদাঁসের কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে 

কি ধারণ। পোষণ করিতেন তাহ! শ্রীজীব গোন্বামীর কোন 

অনুগত জনের রচিত নিম্নলিখিত শ্লোকটী হইতে জান। 

যার।*্শ্রীগোবিন্দ-কবীন্দ্র-চন্দনগিরেশ্চঞ্চদ্ধসন্তানিলেনানীতঃ 

কবিতাবলীপরিমলঃ কৃষ্ণে্দুসম্বদ্ধভাঁক্। শ্রীমজ্জীবন্থ রা- 

জ্বিপাশ্রয়জূর্ৈ। ভূঙ্গান্ সমূলন্মাদয়ন্ সর্ধস্তাপি চমত্কৃতিং 
এরজবনে চক্রে কিমন্ৎ পরম্॥ ( অন্থরাঁগবজী, ৪১ পৃঃ) 

অর্থাৎ চঞ্চল বসন্ত সমীরণে আনীত শ্রীগোবিন্দ 

কবিরাজরূপ চন্দনগিরির কৃষ্ণসন্বন্ব-বিশিষ্ট কবিতাঁবলীর 

পরিমল শ্রীমতজীবন্ধপ কল্পতরুর আশ্রিত ভক্তরূপ 

ভুঙ্গপমুদয়কে উন্মার্দিত করিয়। ব্রজবনের সকলকেই চমত্কৃত 

করিয়াছিল। | 

গোবিন্দদাসের একজন সমসাময়িক বড় কবি ছিলেন 

জীল্লভ। গোবিন্দদাস তাহার নামে ছুইটী পদ (৭৩, 

২০৪) উৎসর্গ করিয়াছেন । এই বল্পভ যে তাহার 

ভূমিক' ১৫৬/০ 

আর কি লিখিব? আপনি স্বতঃই দয়ালু সমসাময়িক তাহা। বল্পভের রচিত নিয়লিখিত পদটা হইতে 
বুঝা যাঁয়-_ 

প্রভু আচার্য প্রত শ্ীঠাকুর মহাঁশয়। 

রামচন্দ্র কবিরাজ (প্রমরসময় ॥ 

এসব ঠাকুর সঙ্গে পারিষদগণ। 

উজ্জল ভকতি-কথা করিক্ধ শ্রবণ ॥ 

বৈষণবের তুল। মেল। নানাবিধ দান। 
পরিপূর্ণ প্রেম সদ রুষ্ণগুণ গান ॥ 

এককালে কোথ। গেল ন। পাই দেখিতে । 

দেখিবার দায় রহু না পাই শুনিতে ॥ 

উচ্ছিষ্টের কুকুর মুই আছি সেখানে । 

যখন যে কৈল৷ কাজ সব পড়ে মনে ॥ 

শুনিতে স্বপন হেন কহিলে সে কথা । 

ভিট। সোঁউরিয়। কাঁদে কুকুর এমতি আছ কোথা ॥ 

বল্পভদণসের হিয়ায় শেল রহি গেল। 

এ জনমে হেন বুঝি বাহির না! ভেল ॥ 

গৌরপদতরঙ্গিণী, ২য় সং, পৃঃ ৩২২ 

এই বল্লভত গেবিন্দদাস কবিরাজের কবিত্ব সম্বন্ধে 

লিখিয়াছেন-_ 

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ বন্দিত কবিসমাঁজ 

কাব্যরস অমৃতের খনি । 

বাগ্দেবী যাহার দ্বারে দাসীভাবে সদ1 ফিরে 

অলৌকিক কবিশিরোমণি ॥ 

ব্রজের মধুর লীলা য। শুনি দরবে শিল! 
গাইলেন কবি বিগ্যাপতি । 

তাহ হইতে নহে ন্যন গোবিন্দের কবিত্বগুণ 
গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি ॥ 

অসম্পূর্ণ পদ বহু রাখি বিদ্যাপতি পন্থ' 

পরলোৌকে করিল! গমন । 

গুরুর আদেশক্রমে শ্রীগোবিন্দ ক্রমে ক্রমে 

সে সকল করিল পূরণ । 

এমন স্থন্দর তাহ। আচার্ধ্যরত্ব শুনি যাহা 

চমৎকার ভাবে মনে মনে। 



১৪৩ 

তাই গুরু মহানন্দে কবিরাজ শ্রীগোবিন্দে 

উপাধিটা করিল! প্রধানে ॥ 

গোবিন্দের কবিত্বণক্তি সাধন ভজন ভক্তি 

অতুলন এ মহীমণ্ডলে 

ধন্য প্রীগোবিন্দ কবি কবিকুলের যেন রবি 

এ বল্পভ দঢ় করি বলে। 

গৌরপদতরঙ্গিণী, ২য় সং, পৃঃ ৩২১ 

সমসাময়িক কবির এই রচন। হইতে জান যাইতেছে যে 

গুরু শ্রীনিবাস আচাধ্যের আদেশক্রমে গোবিন্দদাস বিদ্যা 

পতির অনেক অসম্পূর্ণ পদ পূরণ করেন এবং তিনি 
দ্বিতীয় বিদ্যাপতি নামে পরিচিত ছিলেন । 

গোবিন্দদাসের তিরোধানের শতাধিক বৎসর পরে 

নরহরি চক্রবর্তী তাহার সম্বদ্ধে লেখেন__ 

জয় গোবিন্দ বিদিত মহীমাঝে। 

প্রেম রতন ধন বিতরণ পণ্ডিত 

নিরুপম মধুর চরিত কবিরাজ ॥ 

পরম বিচিত্র কাব্য-বিগ্তান কি 

রচব স্ৃকৌশল নহু অবগাহ। 
তিখিন বাঁণ সম বেধই হিয় শির 

ঘুমই রসিকগণ শুনই উচ্ছাহ ॥ 

বৃন্দাবিপিন সমাজ রাঁজত হি 
শ্রীমজ্জীব জগত-জন-প্রাণ। 

প্রমুদিত চিত-পর শংসি পরম্পর 

করু শিত গীত অমিয়া-রস পান ॥ 

শ্রীল নরোত্তম রামচন্দ্র সহ 

উমড়ই হিয় স্থখ কহই না যায়। 

গায়ই অখিল লোক অতি উনমত 

নরহরি কুমৃতি বিমুখ ভেল তাঁয়॥ 

ভক্তিরত্বাকর, পৃঃ ১৭৩৭ 

গোবিন্দদাসের পদ্দ যে তীক্ষ শরের মতন অন্তরে ও 

মন্তিষ্কে যাইয়৷ বিদ্ধ হয় এ কথ| নরহবি যথার্থই বলিয়াছেন । 

রাধামোহন ঠাকুর পদাম্বৃতসমুত্রের মঙ্গলাচরণে সাত- 

জনকে শ্রেষ্ঠ বৈষব-কবিরূপে বন্দনা করিয়াছেন-__ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

বিদ্তাপতিশ্চগ্ডিদাসে। জয়দেবঃ কবীশ্বরঃ | 

লীলাশুকঃ প্রেমযুক্তে। রামানন্দশ্চ নন্দদঃ ॥ 

শ্রীগোবিন্দ কবীন্দ্রোইন্যঃ সিদ্ধকষ্ণকবীন্দ্রকঃ | 
পৃথিব্যাং ধন্যধন্তান্তে বর্তস্তে সিদ্ধরূপিণঃ ॥ 

এতান্ বিজ্ঞবরান্ বন্দে সপ্ত বারিধিতুল্যকান্ ॥ 
এই শ্লোক মুদ্রিত পুস্তকে ভূল ছাপা আছে। আমি 

সাহিত্য-পরিষদের ২৩৭২ সংখ্যক পুথি ও পণ্ডিত বাবাজী 
মহোদয়ের পুথির পাঠ দিলাম। 

সপ্ডসমুদ্রতুল্য এই সপ্ত কবিদের মধ্যে জয়দেব, লীলাশুক, 

রামানন্দ সংস্কৃতে, বিদ্যাঁপতি মৈথিলী ভাষায় ও চঙ্দাস, 
গোবিন্দ কবিরাজ ও সিদ্ধ কৃষ্ণ কবিশ্রেষ্ঠ ( অর্থাৎ 

কৃষ্দাস কবিরাজ) বাংলায় পদ রচন]1 করিয়াছেন । 

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে এখানে বাধামোহন ঠাকুর 

শ্রীচৈতন্তের পরবর্ভী পদকর্তাদ্দের মধ্যে কেবলমাত্র 

গোবিন্দদাসের নাঁম উল্লেখ করিয়াছেন (কৃষ্ণদাস কবিরাজ 

মূলতঃ পদকর্ত। নহেন, যদিও চরিতাম্তের অনেক কবিতা 
পদরূপে গৃহীত হইতে পারে)। রাধামোহন ঠাকুর 

গোবিন্দদাসের দ্বার খুবই প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন । 

তিনি গোবিন্দদাঁস প্রভৃতির সহিত শ্রীনিবাস আচার্যের 

শরণ গ্রহণ করিয়াছেন । » 

শ্রীনিবাসাচাধ্যবরং সতক্তং সনরোত্তমম্। 

সরামচন্দ্রগোবিন্দকবীন্দ্রমহমাশ্রয়ে ॥ 

পৃঃ ও 
বৈষ্ণবদাসও পদকল্পতরুতে গোবিন্দদাসের প্রতি শ্রদ্ধা 

জ্ঞাপন করিয়া লিখিয়াছেন__ 

জয় কবিরাজ বাজ রস-সায়র 

শ্রীযুত গোবিন্দদাস। 

এছন কথিহু' না হেরিয়ে ত্রিতৃবনে 

প্রেম-মুরতি পরকাশ ॥ 

যাঁকর গীতে হুধারস বরিখয়ে 

কবিগণ চমকয়ে চীত। 

শুনইতে গর্ব খর্ব তব হোয়ত 

এছন রূসময় গীত ॥ 
--উতরু ১৮ 



ভূমিক। 

গোবিন্দদাসের পুত্র দিব্যমিংহও একজন কবি ও ভক্ত 
ছিলেন। তাহার রচিত একটা মাত্র পদ দীনবন্ধুদীসের 
ংকীর্তনাম্বতে পাওয়া ষাঁয়। পদটী এই-_ 

যব ধরি পেখলু' কালিন্দী তীর। 

নয়নে ঝরএ কত বারি অথীব ॥ 

কাহে কহব সখি মরমক খেদ। 

চীতহি' ন। ভাএ কুস্থমিত শেজ ॥ 

নবজলধর জিনি বরণ উজোর । 

হেরইতে হৃদি মাহা পৈঠল মোৌর। 
তব ধরি মনসিজ হাঁনএ বাণ। 

নয়নে কাহু বিশ না হেণিএ আন । 

দিব্য সিংহ কহে শুন ব্রজবাঁম)। 

রাই কাহ্ এক তনু ছু এক ঠাম। ॥ 

সংকীনম।সুত--১৭১ পদ 

'আঁধ আধ দ্বিঠি অঞ্চলে যব ধরি পেখলু কাঁন” (২০৪) 

এবং “রূপে ভরল দিঠি, সৌঙরি পরশ মিঠি” (২৬৭) 

এই দুইটা পদের ভাঁব লইয়। দিব্যসিংহ এ পাটা 

লিখিয়াছেন। 

কর্ণীনন্দে (পৃঃ ১২৩) আছে 

শ্রীগোবিন্দের পুত্র কবিরাজ দিব্যসিংহ। 

গ্রভুর পাদপন্মে যিহে। হয় মত্ত তৃ্গ | 

মনে হয় তিনি কবিত্ব অপেক্ষা ভক্তির জন্য বেশী 

খ্যাত ছিলেন। 

দিব্যসিংহের পুত্র ঘনশ্তাম সংস্কৃত ও ব্রজবুলিতে 

বহুসংখঠক কবিত| রচন। করিয়াছেন। তিনি “গোবিন্দ- 

রূতিমঞ্জরী, গ্রন্থের (হরিদাস দাস কক ৪৫৯ গৌরাবে 
প্রকাশিত ) একাদশ শ্লোকে নিজেকে 'দিব্যসিংহাত্মজ' 

বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তিনি কেন গ্রন্থ রচনা 

করিতে প্রবৃত্ত হইলেন সে সম্বন্ধে সুন্দর একটা গ্লোক 

লিখিয়াছেন__ 
যস্যান্তে পুরুষক্রমেণ নিয়তং সদ্ধর্মকর্মাদিকং 
তচ্চেন্ন্দমতিঃ স্বয়ং ন কুরুতে গচ্ছেৎ স নিন্দাম্পদম্। 

উৎপন্নে। হি শুকান্বয়ে পরিচিতঃ পক্ষেশ্চ বক্ত। ন চে- 

ত্দ্শ্তঃ কিময়ং ভবেক্প হি ভবেদেবং স সন্দিহতে ॥ 

১//০ 

অর্থাৎ যাহার বংশাহুক্রমে নিরস্তর সন্ধম্মকন্মার্দি চলিয়া 

আসিতেছে মে যদি মন্দমতি হইয়া নিজে সে সকলের 

অনুষ্টান না করে, তবে সে নিন্দাভাজন হয়। শুক- 

ংশে উৎপন্ন ও পক্ষণমূহের দ্বার। শুক বলিয়। পরিচিত 

হইয়াও যি সে বক্তা না হয়, তাহ! হইলে লোকের 

মনে স্বভাবতই এই সন্দেহ জাগে ষে এ শুকবংশে 
জন্মিয়াছে কিন! (ব্যঞ্জনা এই যে, আমি কবিবংশে 

জন্মিয়৷ যদি কবিতা রচন। না করি তাহা হইলে লোকের 

মনে সন্দেহ জাগিতে পাবে যে, আমি এ বংশের 

ছেলে কিন )। যাহ।র পিতা, পিতামহ, পিতামহের 

মাতামহ কবি, তাহার পক্ষে এরূপ উক্তি করা অশোভন 

নহে। ঘনশ্তাম বিশেষ করিয়! পিতামহের কবিত্বশক্তি 

সম্বন্ধে খুবই উচ্চ ধারণ। পে।দণ করিতেন। তিনি 

লিখিয়াছেন-__ 

তাবদ্ গীতিশ্থগগ্যপছ্যরচনাঃ কং স্পৃহ] জায়তে 

গন্দস্তাবধহে| অহং কবিরিতি প্রায়েণ খবে। ন হি। 

শ্রমদ্রূপ-সনীতমাঁকথনং এজীবগোস্বামিনঃ 
শগোবিন্দকবেবিচিত্রকবিতা যাবন্ন কর্ণং ব্রজেৎ ॥ 

- গে।বিনারতিমঞ্জরীর নবম গ্নে।ক 

অর্থাৎ এমদ্ রূপ ও সনাঁতনের এবং শ্রীজীন গোস্বামী- 
পাদের ও শ্রাগোবিন্দকধির বিচিত্র কবিত। যতক্ষণ 

পথ্যস্ত কর্ণরন্ধে প্রবিষ্ট না হয়, ততক্ষণ পধ্যস্ত সঙ্গীত 

ব। সুন্দর গগ্যপগ্যাদি রচনা কিতে স্পৃহা হয় এবং 

হায়! ততক্ষণ পধ্যন্থই “আমি কবি' এই অভিমান 

খর্বব হয় না। ঘনশ্তাম তাহার পিতামহের গুরুপুত্র 

গোবিন্দগতি ব। গতিগোবিন্দের নিকট দীক্ষা গ্রহণ 

করেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থের মঙ্গজলাচরণে গোবিন্দগতির 

কাব্যপ্রিয়তা ও সঙ্গীতনিপুণতাঁর কথ। বলিয়াছেন। 

গোবিন্দরতিমঞ্ধরীতে ঘনগ্াম স্বরচিত ৪৬টী ব্রজ- 

বুলির পদ উদাহরণ দিয়! রসশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
তিনি গোবিন্দদাসের রচনারীতির দ্বারা কতটা 'প্রভাবান্বিত 

হুইয়াছিলেন তাহ! নিম্নলিখিত পদটা হুইতে বুঝ! 

যাইবে-- 



১7৮৩ 

দূর অবগাঁহ পয়োনিধি ভাতি। 
যৌবনজল তাহে শ্যামর কাতি ॥ 

দেখ মখি না! বুঝিয়ে দৈব কি রীত। 
তহি ডারল মনু নিরমল চিত ॥ 

ধৈরজ আদি সকল গুণ মেলি। 

নিশি দিশি বলিয়। করতহি কেলি ॥ 

সে। সব গুণ অব আকুল হোয়। 

চরণে লাগি পুন রোওই মৌয়॥ 

ন। বুঝিয়ে তু যে। নিজ ঘর খোই। 

রহইতে শকতি অবধি করু কোই ॥ 

কিয়ে নিজপর কিয়ে হিত অহিত। 

ধিপতি সময়ে করু সব বিপরীত | 

ধৈরয পদ অবলম্বন কেল। 

মন্দির চলইতে সঙ্কট ভেল॥ 

কহ ঘনশ্ঠামর দাঁদ উচিত 

ব্যাধি লেহ তুহ শ্তামব চিত ॥ 
পদমংখা। ৬ 

কীত্তনানন্দের সঙ্কলয়িত। গৌরক্ুন্দরদাস ঘনশ্তামকে 

গোবিন্দদাপম্বূপ বলিয়াছেন-_দাস ঘনশ্তাম কয়লহি 

বর্ন, গোবিন্দদাসন্বরূপ'। কমলাকাস্ত লিখিয়াছেন-_ 

'শ্রীঘনশ্তামদাঁন কবি শশধর, গোবিন্দ কবি সম ভাষা | 
আমাদের মনে হয় ঘনগ্রাম ব্রজবুলি অপেক্ষা সাঁদ! বাংলায় 

পদ্ররচনায় অধিকতর কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এইরূপ 

একটা পদ ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে ধৃত হইয়াছে । যথ।__ 

ভকতিরতন খনি উখাড়িয়া প্রেমমণি 

নিজগুণ সোনায় মুড়িয়া । 
উত্তম অধম নাই যারে দেখে তাঁর ঠাঁই 

দান করে জগত জুড়িয়া ॥ 

শুনিয়। নিতাইর গু? কেমন করয়ে মন 

তাহ কি করিতে পারি ভাই। 

লাখে লাখে হয় মুখ তবেনসে মনের দুখ 

নিতাইচাদের গুণ গাই ॥ 

এমন দয়ার ঠাই কোথাও শুনিয়ে নাই 

আছুক দেখার কাজ দুরে। 

গোবিন্নদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

(যাঁর) নামেই আনন্দময় সকল তৃবন হয় 

তাঁর লাগি কেবা নাহি ঝু3রে 

পামাঁণ সমান হিয়া সেহে। যায় মিলাইয়া 

যাঁর গুণ গাইয়ে শুনিতে। 

কহে ঘনশ্ঠামদাস যাঁর নাহি বিশোয়াম 

সেই সে পাষণ্ডী অবনীতে ॥ 
--ক্ষণদ] ৫1২ 

ক্ষণদাগীতচিন্তামণি নরহরি চক্রবর্তীর (ওরফে ঘন- 

শ্যামের) পিতার গুরু বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর ঘ্বার। সঙ্চলিত হয়। 

সুতরাং এই পদটী গোবিন্দদাসের পৌত্র ঘনশ্তামের রচন| ; 
চক্রবর্তীর রচনা ক্ষণদাতে ধৃত হইতে পারে না। 

গোবিন্দরতিমপ্তরীর উদ্ধৃতি হইতে জান! যায় যে, পদ- 

কল্পতরুর ২৯১৫) ২৩১০১ ২৪২১) ১৫০) ১৫১, ৫৫) ১৫৫) 

৫৩৭, ৪৯১) ৩৮৪১ ৪৬৭) ৩৫০) ২০২১, ১৬০৮১ ১৬০৩) 
টে $ 

১৬৩৫) ১৬৯৭) ১৭২৫) ১৬৯৮১ ৫৬১ ১৮১৬১ ১৮১৭১ ১৯৭১, 

১৬১৬, ১৯৮৮১ ২০১০ ও ২৭5০ সংখ্যক পদ ঘনশ্যাম 

কবিরাজের রচন।। তরুর ১৬৩৫ সংখ্যক পদটী গোবিন্দ- 
রতিমগ্নরীর ৩ সংখ্যক পদ এবং উহা সপ্তদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে বসমঞ্জবীতে (পৃঃ ৫৭) উদ্ধৃত হইয়াছে । সুতরাং 

এ সময়েই ঘনশ্টামের কবিখ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 

পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িত একসঙ্গে “কবিনৃপবংশজ' 

ঘনশ্ঠাম-বলরামের নাম করিয়াছেন । সেইজন্য মনে হয় 

এই বলরামও গোবিন্দদান কবিরাজের পোত্রস্থানীয়। 

পদ্দকল্পতরুতে উদ্ধত বলরাম-নামাঙ্কিত পদ ব্রাঙ্মণ 

বলরামের রচনা কি বৈদ্য বলরামের রচন। সে আঁলোচন। 

এখানে করিব না । তবে পাহিত্য-পরিষর্দের ২০১ সংখ্যক 

পুথিতে আমি এমন একটা পদ পাইয়াছি যাহ গোঁবিন্দ- 

দাসের পৌত্রস্থানীয় বলরামেরই রচন। হওয়ার সম্পূর্ণ 
সম্ভীবনা। পদটী গোবিন্দদাসের অহ্ুপ্রাসময় চিত্রগীতের 

অন্থুকরণে রচিত। যথা 

কমল কুবলয় কুমুঘ কিশলয় 

কতনু' দেজবি লাগি। 

কত বিধি কুর কয়ল কুম্থম তব 

কুস্থমে মারল আগি॥ 



ভূমিকা 

কি কহু কাঁমিনি কঠিন বেদন 
কেনে কহইতে পার। 

কুলিশ তুয়৷ নেহ কতহি তঙ্গদ্রহ 

কানু কি জীবই আর ॥ 

কতহি যুবতি কান্দে উনমতি 

কোরে হি করি নেল। 

কেশ ন| বান্ধই কাতরে বিলপই 

লোরে করদম কেল ॥ 

কোই করে ধরি কোই মুখ হেরি 

কোঁই করু আশোয়াস। 

কাপয়ে থরহরি নয়ান মুদ্দিত করি 

কি কহু বলরাম দাস ॥ 

_-গী. প. ২), ২৮ পত্র 

ভণিতাবিভ্রাট 

পদাবলী-সাঁহিত্যে একই পদ বিভিন্ন কবির নামে 

প্রচলিত থাকার দৃষ্টান্ত বু আছে। অনেক স্থলে এক 
পদের কয়েকটা চরণের সহিত অন্য কবির নামে প্রচলিত 

অন্ত এক পদের কয়েকটা চরণের সম্পূর্ণ মিলও দেখা যায়। 

উদাহরণস্বরূপ গোবিন্দদামের__ 

রাধামাঁধব নীপ-মূলে। 
«* কেলিকলারস দান ছলে ॥ 

দুরে গেও সখিগণ সহিতে বড়াই । 
নিভৃত নীপ-মূলে বৈঠল রাই ॥ 

--তরু ১৩৬৭ 

এই চার চরণ ভণিতাহীন ১৪৫ সংখ্যক পদেও পাওয়! 

যায়। কিন্তু অন্যান্য চরণ স্বতন্ত্র। যেমন-_ 

ছুহু' দোহ। দরশই. নয়ন-বিভঙ্গ | 

পুলকে পুরল তন্থ জরজর অঙ্গ ॥ 

দোহা দহ হেরইতে ছুহ' ভেল ভোর। 

চান্দ মিলল জন্ম লুবধ চকোর । 

১/৩/৬ 

ছুহু জন হৃদয়ে মানে পরকাশ। 

সখিগণ হেরি দুরে বাঢ়ল উল্লাস 
১৪০৫ 

এই ভণিতাঁহীন পদের এক পাঠাস্তর হরেক 

মুখোপাধ্যায় জ্।নদাসের পদাবলীতে (পৃঃ ১১৬) প্রকাশ 

করিয়াছেন। তাহাতে “সখিগণ' স্থলে জানদাস পাঠ 
আছে। তিনি কোন্ পুঁথিতে ইহ পাইয়াছেন, তাহ। 

কতদিনের প্রাচীন, কতট। প্রামীণিক মেকথ। কিছুই 
বলেন নাই। গোবিন্দদাসের ন্যায় প্রতিভাবান কবি ষে 

জ্ঞানদাসের পদ হইতে প্রথম চাঁরি চরণ চুরি করিবেন 
ইহ! সম্ভব মনে হয় না। 

“পহিলহি রাধ। মাধব মেলি' ইত্যাদি পদটা ক্ষণদাগীত- 

চিন্তামণিতে (২০১০) জ্ঞানদাস ভণিতায় ধৃত হইলেও 

হরেকঞ্ণবাবু জ্ঞানদামের পদাবলীতে ইহাকে স্থান দেন 

নাই । পদামুতসমুদ্রে (পৃঃ ৭৪ ), সংকীর্তনামুতে ( ৯৯), 

তরুতে (৫২) এবং কীর্তনানন্দে (১৭০ পুঃ) পদটা গোবিন্দ- 

দাসের ভণিভাতেই দেখ! যায়। হরেকৃষ্বাবু “হ্থন্দরি 
আর কত সাধমি মান? ইত্যাদি পদটাতে ক্ষণদায় (২৪।৩) 

প্রদত্ত জ্ঞানদাসভণিত। মানিয়া লইয়া লিখিয়াছেন-_ 

“পদকল্পতরুতে এই পদটা গোবিন্দদাসের ভণিতায় আছে।' 

কিন্তু 'পদকল্পতরুর পূর্বে সম্কলিত বলিয়৷ আমর! ক্ষণদ।- 

গীতচিন্তামণির প্রমাণ অঙ্গসারে পদটী জ্ঞানদাসের ভণিতায় 

গ্রহণ করিলাম" ( পৃঃ ২৫২ )। প্রথমোক্ত পদ সম্বন্ধে কিন্তু 

তিনি এই নীতি মানিয়। লন নাই। তবে আলোচ্য পদ্দটী 

জ্ঞানদাঁসের ন। গোবিন্বদাসের তাঁহ। নির্ণয় কর! কঠিন। 
যে সঙ্ধলন পূর্ববর্তী তাহার পাঠই যদি ঠিক বলিয়া ধরিতে 
হয় তাহ হইলে দানের 'শুন শুন সুজন কানাই, তুমি সে 

নৃতন দানী+ পদটা জ্ঞানদাসের বলিয়! মান] যায় না, কেনন। 
তরুতে (১৩৭৫) জ্ঞানদাস-ভণিতা থাকিলেও, তাহার 

পূর্বে সঙ্কলিত সংকীর্তনাম্বতে (২৫২) ভণিত! আছে 

গোবিন্দদাসের । কিন্ত হরেকৃষ্ণবাঁবু এটাকে জ্ঞানদাসের 
পদ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন (পুঃ ১১০)। সেইরূপ 

“কত কত ভূবনে আছয়ে বরনারী+ পদ্টীও সংকীর্তনামবতে 

(৩৪) গোবিন্দদাসের ভণিতায় আছে, যদিও তরুতে 



গোবিন্দদাসের পদীবলী ও তাহার যুগ 

(৫১৭) জ্ঞানদাঁস-ভণিতা। পাঁওয়। যাঁয়। হরেরুষ্ণবাঁবু 

(পুঃ ২৪৬) জ্ঞানদাসের রচন1 বলিঘাই মানিয়। লইয়াছেন। 

'হজই শ্যাম স্থকোমল শীতল" ইত্যাদি পদটা কীর্তননন্দে 

(পৃঃ ১৫৯) গে।বিন্দদীল-ভণিতাঁয় ধৃত হইয়াছে, কিন্ত 

ক্ষণদায় (৭1৫) ইহ| জ্ঞানদাস-ভণিতায় আছে। 

কুপ্চিত অলক উপরে অলি মাঁতল? ইত্যাদি পদটীকে 

হবেরুষ্ণবাব জানধাসের পদ বলিয়াছেন (পৃঃ ৬৪ )। 

বোধ হয় সতীশচন্দ্র রায় সম্কলিত অপ্রকাশিত পপদ- 

রত্রাবলীতে” (১২৯) এবূপ ভণিতা দেখিঘা তিনি এ 

পিদ্ধান্ত করিয়াছেন । কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে 

নরহুরি চক্রবন্ এ পর্দটী গীতচন্ত্রোদয়ে (১৫৭ পঃ ) এবং 

পবনভখ কালে গৌরন্তন্দর দাঁস কীর্ভনানন্দে (৭৮ পঃ) 
গোবিন্দদাস-ভণিতাঁতেই ধরিয়াছেন। রচনাভঙ্গী দেখিয়া 

পদটী গোবিন্দদাসের বলিয়াই মনে হয়। 

“রসের হাটে আইলাম সাজাইয়! পসাঁর' পদটী তরুতে 

( ৩৩৫) কান্টরাম-ভণিতায় পুত হইয়াছে, কিন্তু সপ্তদশ 

শতাববীর মধ্যভাগে পীতান্বরদীন রসমঞ্জবীতে এটা 

গোবিন্দদীসের পদ বলিয়া ধরিয়াছেন। তিনি অবশ্ঠ 

পদটী কোন্ গোবিন্দদাঁসের তাহ। বলেন নাই । 

ক্ষণদাগীতচিস্তামণিতে ( ১৬১) “তপতকাঞ্চন কান্তি 

কলেবর' ইত্যাদি পদ্দটা অনস্তদাস-ভণিতায় দেখ! যাঁয়। 

কিন্তু পদকল্পতরুতে (৭৮৮) ইহার ভণিতায় আছে 
গোবিন্দদাঁসের নাম । রচনাভঙ্গী হইতে এটী কাহার রচন। 
তাহ] নিবপণ কর। কঠিন। 

নাচে গোর] প্রেমে ভোর।' পদটা ক্ষণদায় ( ২০।১) 

কষ্ণদাঁস-তণিতায় মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু পদকল্পতরুতে 

(২০৭৭) ইহার ভণিতাঁয় গোবিন্দদাসের নাম দেখা 
যায়। পদটাতে গোঁবিন্দদাসের বচনার বৈশিষ্ট, 
অন্প্রাসাঁি অলঙ্কার দেখ! যাঁয় না। 

“অপরূপ গোর! নটরাজ' ইত্যাদি পদটার ভণিতায় 

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ক্ষণদায় 'বাস্থদেব দত্ত' নাম দিয়াছেন, 

কিন্তু পদকল্পতরুতে (২৯২৫) ইহার ভণিতায় আছে 

গোবিন্দদাঁসের নাম। পদরসসারের পু'থিতেও গোবিন্দদাঁস- 

ভণিতা আছে। পদটা আলঙ্কারিক ভঙ্গীতে লিখিত, 

সেইজন্য গোবিন্দদাসের রচন। হওয়াই বেশী সম্ভব । বান্থৃদেব 
দত্তের নামাক্ষিত অন্য কোন পদ পাওয়! যায় নাই; তিনি 

যে পদ লিখিতেন এমন কথাও বৈষ্ণব-সাহিত্যে কোথাও 

দেখ। যায় ন।। 

“মদন মদালসে শ্যাম বিভোর" ইত্যাদি পদটার ভণিতায় 

ক্ষণদাতে (২৫১০ ) গোবিন্দদাঁসের নাম, সংকীর্তনামুতে 

( ২০৬ ) মথুরেশদাসের নামে এবং পদ কল্পতরুতে ( ২০০৮) 

বি্ভাপতির নাম পাওয়া! যায়। পদটাতে গোবিন্দদাসের 

ছাঁপ স্ুষ্পষ্ট বলিয়। এটাকে আমি “গোবিন্দদাসের 

পদাঁবলী"তে স্থান দিয়াছি। 

“কি রূপ দেখিলু' মধুর মুরতি” ইত্যাদি পদটী পদ- 
কল্পতরুতে দ্বিজ ভীমের ভণিতাধহ উদ্ধত হইয়াছে, কিন্তু 

গীতচন্দ্রোদয়ে (পৃঃ ১৬১) ইহার শেষ চরণ হইতেছে 
“রাঁত| উতপল চরণযুগল নিছনি গোবিন্দদাঁস।” খুব সম্ভব 

পদটী গোবিন্দদাসেরই | 

“রজনী গোডীয়লি রতিন্থখসাধে" পদটী যখন পীতান্বর- 

দাসের রসমঞ্জরীতে তাহার পিতা গোঁপাঁলদাসের ভণিতায় 
পাওয়া যাইতেছে, তখন পদকল্পতরুধূত (৪০৭ ) “গোবিন্দ- 

দাস চললি আগুসাঁরি, আয়ল মন্দিরে কোই লখই না 

পারি” ভণিতাঁকে অপ্রামাণিক বলিতে হয়। “উলসিত মু 

হিয়৷ আজু আওব পিয়া” পদটা তরুতে ( ১৭০৪ ) গোবিন্ব- 
দাসের ভণিতায় থাকিলেও, বরসমঞ্তরীতে মাধব ঘোষের 

ভণিতায় দেখ। যাঁয়। উভয় পদের প্রথম চারি চরণ 

একেবারে এক, কিন্তু পরবর্তী চরণগুলি পৃথক্। গোঁবিন্দ- 

দান ভণিতাযুক্ত পদে উনিশটা চরণ, আর মাধধ ঘোষের 
পদে ১১টা মীত্র চরণ। মাধব ঘোঁষের ষে সাতটা চরণের 

সঙ্গে গোবিন্দদাসের পদের কোন মিল নাই তাহা এই-- 

সজনি সবহু বিপদ দূরে গেল। 
স্বখ সম্পদ যত সভে ভেল অঙ্গগত 

সো পিয়৷ অনুকুল ভেল ॥ 

সব তনু পুলকিত গুছইতে হন্দরি 

রাইক অমিঞা সিনান। 

মাধব ঘোষ কহে হদয় জুড়ায়ব 

তনু ভেল গদ্গদ মান ॥ 



সিদ্ধাস্তচন্দ্রোদয়ে “কান্থর বিরম কথি লাগি” পদটা 

গোবিন্দদীসের ভণিতায় পাঁওয়। যায়, কিন্তু তরুতে (১৯১) 
এপদের ভণিতায় কবিশেখরের নাম আছে । 'লাখবাঁণ 

কনক কষিল কলেবর' পদটাতে ( তরু ২১৪০ ) 'গোবিন্দ- 

দাসের প্রিয় “চলনা” “দোলনা” 'বয়ন।' "নয়না, প্রভৃতি 

শবের প্রয়োগ দেখিয়া এটাকে তাহারই রচন। বলিয়া 

মনে হয়, কিন্তু কীর্তনানন্দে ( পৃঃ ৯২) ইহা বলরামদাস- 

ভণিতায় মুদ্রিত হইয়াছে। 

এ ধনি এ ধনি বচন শুন । 

নিদ্দান দেখিয়। আইলু পুন। 

ইত্যাদি পদটা পদকল্পতরুতে (৯৮), পদামৃতসমূড্রে 
(পৃঃ ১২০) এবং গীতচন্দ্রোদয়ে (পৃঃ ২৯) চণ্ডীদাস- 
ভণিতায় পাঁওয়। যাঁয়, কিন্তু কীর্তনানন্দের (পৃঃ ১৫৯) 

ভণিতায় গোবিন্দদাসের নাম আছে। কীর্তনানন্দের 

প্রমাণ এখানে নিতান্ত দুর্বল বলিয়। মনে হয়। 

পদকল্পতরুতে প্রদত্ত ভণিতায় যে মাঝে মাঝে ভুল 

আছে তাহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় “মথুরা সঞ্েঃ 

হবি করি পথ চাঁতুবি' ইত্যাদি পদামৃতসমুত্র ( পৃঃ ৩৮২ ) 

ধৃত পদটা হইতে। পদামৃতসমুদ্রে রাধামোহন ঠাকুর 

নিজে বলিতেছেন যে, এই পদটা গোবিন্দদাসকৃত ; কিন্তু 

বৈষণবদাসপ তরুতে (১৯৮৪) এই পদের ভণিত। 

ধরিয়াছেন-_ 

এ রাধামোৌহন কহ ইহু অন্গপম নহ 
প্রাণদ এছন ক্ষেম ॥ 

পদাম্বতপমুক্রধূত পাঠ হইতেছে-_ 

গোবিন্দদাস কহ অন্পম আর নহ 

প্রাণদ যৈছন ক্ষেম। 
'রাসজাগরণে নিকুগ্জভবনে আলুয়্যা আলস-ভরে' ইত্যাদি 
পদটী পদকল্পতরুতে (১০৮৩ ও ২৮৩৫ ) এবং পদামৃতসমুদ্রে 

(পৃঃ ২৩৬) দাস জগন্নীথ-ভণিতায় ধৃত হইয়াছে । কিন্ত 
পদরসসাঁরে উহার ভণিতাঁয় আছে “ছ্বিজ চণ্ডীদাঁস” এবং পদ- 
কল্পতরুর ক-চিহ্নিত পুথির ভণিতাঁর পাঠ 'জ্ঞানদাস রল”। 

কীর্তনানন্দে ( পৃঃ ২২৮ ) এই পদ্দের ভণিতা৷ হইতেছে-_ 
ধীরি করি গেল, নাহি কর রোল, দাস গোবিন্দ কয়। 

ঙ 

ভূমিক! ২৩ 

এই পদটা হয় জগন্নাথদাসের ন। হয় গোবিন্দ আচার্যের 

রচনা । “হরি হরি বড় দুখ রইল মরমে' ইত্যাদি পদটী 

তরুতে (২৯৮৭ ) গোবিন্দদাসিয়। ভণিতায় পাওয়া যায় 

বটে, কিন্ত অনেক প্রাচীন পুথিতে এটা নরোত্বম ঠাকুরের 
ভণিতায় দেখা যায়। 

মন্দির তেজি কানন মাহা পৈঠলু” ইত্যাদি পদটা 
পদকল্পতরুতে ( ৩৩৪ ) “কান্দয়ে কাঙগরাম দাস+ ভণিতায় 

মুদ্রিত হইয়াছে । কিন্তু তীশচন্দ্র রায় মহাশয় পদরস- 

সারে পদটাতে 'কানই গোবিন্দদাস” পাঠ পাইয়া উহা 

গোবিন্দদীসের রচন। বলিয়। অগ্রকাশিত পদরত্বীবলীতে 

(পৃঃ ২৭) প্রকাশ করিয়াছেন । এ গ্রন্থে (পৃঃ ২৫) রমণি 
সমাজে তুহারি গুণ ঘোষই" ইত্যাদি পদটাও গোবিন্দদাসের 
রচনা বলিয়। ধূত হইয়াছে, কিন্তু রসমঞ্জরীতে ধৃত 

(পৃঃ ১* ) এ পদের কোন ভণিত। নাই। 

'আর কিয়ে কনককধিল তন্ সুন্দর' ইত্যার্দি প্রেম 

বৈচিত্র্যের পদটা পদ্কল্পতরুতে গোবিন্দদাসের ভণিতা য় 

আছে; কিন্তু ১৬৭৩ খুষ্টাব্ে লিখিত রসকল্পবল্লীতে উহ? 

বল্লভ চৌধুরীর ভণিতাঁয় দেখ] যাঁয়। তরুর ৭৭০ পদটিও 
প্রেমবৈচিত্তের এবং উহার ভণিতাঁয়ও বল্পভর্দাস নাম 

আছে। তরুর মতে “কালিয় দমন জগতে তুয়া ঘোষই" 

(১০৫২) এবং “মধু পদ দংশল মদনতুজঙ্গ” (১৭৬ ) 
পদ দুইটি গোপাল অর্থাৎ রসকল্পবল্লীর সন্কলয়িতাঁর রচন]। 

ইনি কি একদিকে চণ্ডীদাসের ঢংয়ের পদ এবং অন্যদ্দিকে 
গোঁবিন্দাসের মত আলঙ্কাবিক দ্ীতির পদরচনায় 

মিদ্বহস্ত ছিলেন? 

গোবিন্দদান কি মৈথিল কবি ? 

গোবিন্দদাস মৈথিল কবি ছিলেন এই কথা প্রথমে 

প্রচার করেন নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় । তিনি ১৩৩১ 

সালের “মাসিক বন্থমতী'র কাত্তিক সংখ্যায়, ১৩৩৫ সালে 

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকাঁয় (৩৫ ভাগ, পৃঃ ৭১-৭৬), ১৩৩৬ 

জোষ্ঠ (পৃঃ ১৯৬-২০৬) ও আবাঢ় (পৃঃ ৩৪৩-৩৫২) সংখ্যা 



২০০ 

প্রবাপীতে এবং ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের 006], 

পত্রিকায় এই প্রসঙ্গে প্রবন্ধ প্রকাশ 

করেন। নগেন্দ্রবাবুর প্রথম প্রবন্ধ মাসিক বস্থমতীতে 

প্রকাশিত হইবার দেড় বছরের মধ্যে সতীশচন্দ্র বায় 

মহাঁশয় ১৩৩২ সালের চৈত্র মাঁসে সিউড়ীতে অন্ষষ্ঠিত বঙ্গীয় 

সাহিত্য সম্মিলনে উহার প্রতিবাদ করিয়৷ পাঠান । ১৩৩৩ 

সালের “ভারতী” পত্রিকার তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম সংখ্যায় 

এঁ প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়। সতীশবাবুর পরলোক- 

গমনের পর ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ ( ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে) এ প্রবন্ধের 

মূল বক্তব্য পদকল্পতরুর ভূমিকায় ( পৃঃ ৬৯-৮১ ) মু্রিত 
হয়। পদকল্পতরুর ভূমিকায় এই প্রসঙ্গের উপসংহারে 

সতীশবাবু লেখেন, “গোবিন্দ কবিরাজের আলোচ্য পদাবলী 

মিথিলার পণ্ডিতগণও তাহাদিগের স্বদেশী গোবিন্দদাস- 

নামক কল্পিত কবির রচিত বলিয়া আজ পধ্যন্ত দাঁবী 

করিতে অগ্রসর হন নাই ।” 

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্য-পরিমৎ্-পত্রিকায় ( ৩৬ খণ্ড, 

পুঃ ৬৯-১২৮ ) অধ্যাপক স্বকুমার সেনও নগেন্দ্রবাবুর 

যুক্তিতর্ক খণ্ডন করেন। তিনি ভক্তিরত্বাকরে উদ্ধত 

গোবিন্দ কবিরাজের 'সঙ্গীতমাধব” নাটকের একটা শ্লোক 

[২০৬1৩ 

হইতে কবির পরিচয় প্রদান করেন। তাহার দুইটা 

যুক্তি বিশেষ প্রণিধানষোগ্য। প্রথমতঃ গোবিন্দদাসের 

বিগ্াপতিবন্দনায় (এই সঙ্কলনের ৪৫ সংখ্যক পদ) 

আছে-_ 

রসিক-শিরোমণি নাগর-নাগরী- 

লীলা স্ক,রব কি মোয়। 

স্থকুমারবাবু বলেন যে ইহা “বৈষ্ণব ছাড়া কাহারও 

লেখ। সম্ভব নহে” । বিগ্ভাপতি যে বাধাকষ্ণের লীলা 

গান করিয়াছিলেন একথা মিথিলাবাসী স্বীকার করিতে 

চাহেন ন1। তাহারা বিদ্যাপতিকে শৃঙ্গাররসের কবি 

ছাঁড়। অন্য কিছু মনে করেন না। স্বকুমারবাঁবুর অন্যতম 
প্রবল যুক্তি এই যে, ১০৬০ হইতে ১০৬৩ সাল বা 
১৬৫৪ হইতে ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্ধের নকল কর! শ্রীজনীকাস্ত 

দামের একখানি পুথিতে গোবিন্দদাসের অনেকগুলি 

পদ পাওয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে পাচটা পদ এ পর্যস্ত 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

কোথাও মুব্রিত হয় নাই। গোবিন্দদাস সঙ্দশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে মিথিলাঁয় বসিয়া কবিতা লিখিলে এ পুথিতে 

তাহার অতগুলি পদের আবির্ভাব হওয়া সম্ভব নয়। 

সতীশচন্দ্র রায় ও স্থকুমার সেনের যুক্তিতর্ক খণ্ডন 

করিবার কোন প্রয়াস না করিয়। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে মথুরা- 
নাথ দীক্ষিত মহাশয় 'গোবিন্দগীতাবলী” এবং ১৯৩৮ 

খরীষ্টাব্ে রমানাথ ঝ। শুঙ্গারভজন” নাম দিয়া গোবিন্দ- 

দাসের কতকগুলি পদ প্রকাশ করেন । তাহার উভয়েই 

দাবী করেন যে, এ পদগুলির রচয়িতা মৈথিল গোবিন্দ 

ঝা, বাঙ্গালী গোবিন্দ কবিরাজ নহে। 'শুঙ্গারভজনে” 

বলা হইয়াছে যে মৈথিল কবি চণ্ডা ঝা বিদ্যাপতির পদ 

সংগ্রহের সময় গোবিন্দদাসেরও পদ সংগ্রহ করেন। 

বস্ততঃ 'শৃঙ্গারভজন” “বব পদলহরীর” ৩৫টী পদের 

দেবনাগরী অঙ্গরে রূপান্তর ছাড়া আর কিছুই নহে। 

পাঁটনা ও বিহার বিশ্ববিদ্ভালয়ে 'গোবিন্দগীতাঁবলী” 

ও 'শৃঙগারভজন? মৈথিলী ভাষার এম. এ. পরীক্ষার একটা 

হ্বতন্ত্র পত্রের পাঠ্য । গোবিন্দদাপকে মৈথিল কবি 

প্রতিপন্ন করিয়া একধিক ব্যক্তি ডক্টরেট উপাধি 

পাইয়ীছেন। স্থতরাঁং বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া এ বিষয়ে 

আমর। একটু বিসভৃত আলোচন। করিব। 

গোবিন্ধদান যে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের মৈথিল 

কবি ছিলেন তাহার প্রমাণত্বর্ূপে বল। হয় যে, মিথিলার 

কুলজীতে আছে যে দ্বারভাঙগা! জেলার লোহন। গ্রামে 

(ঝঞ্চরপুর রেল ষ্টেশনের নিকট) কষ্*দাস বার চাঁর 

পুত্র ছিল-_গঙ্গাদীস, গোবিন্দদাস, হরিদাস ও বাঁমদাস। 

বামদাস সুন্দর ঠাকুর মহারাজের মনোরঞ্রনার্থ 'আনন্দ- 

বিজয় নাটিকা” লেখেন এবং উহাতে নাকি কবি গোবিন্দ- 

দাস বা সন্বদ্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায় ( উস্ পুস্তককে 

আধার পর মহামহোপাধ্যায় গোবিন্দদীসজীকে সম্বন্ধ মে 
অচ্ছ। প্রকাশ ডাল জা সকত। হ্যায়-_-গোবিন্দগীতাবলীর 

ভূমিকা, পৃঃ ১০)। ১৩৩৩ সালে মহেশ ঝা আনন্দ- 

বিজয় নাটিক। ( মোট পৃষ্ঠাসংখ্য। ৪৮) প্রকাশ করেন। 
উহার চতুর্থ শ্লোকটা পূর্ব ও পর অংশসহ নিয়ে উদ্ধৃত 
করিতেছি। 



ভূমিকা 

শ্ুব্রধার-__ 

ইদং হি কাত্যায়নগোত্রস্ত কুজৌলীকুলনন্দনন্তয 

যন্মিন্ গঞ্জতি রোমদগুকপটেনায়ত্বরত্বাকর 

নাতন্বস্তি বপুবিদূরখনয়ে। বিখ্যাতসংখযাবতাম্। 

শ্রীগোবিন্দঘনেন তেন গুরুণ| কারুণ্যপুণ্যাস্তসা 
সিক্তশ্তামরশাখিনে। নবরসং রামশ্ত রূম্যং ফলম্ ॥ 

এতচ্চ মিথিলাবিলাপিনীহদয়মন্ৰিরহ্ন্দবনরেশায় তেনেো- 

পহারীকৃতম্। 

ইহার সাদ। অর্থ মনে হয় এই-_ 

কাত্যায়ন গোত্রের কুজৌলীকুলের সন্ভান রামের যে 

রম্য ফলটা তাহা! ততৎকর্তৃক মিথিলাবিলাপধিনীদের হৃদয়- 

মন্দিরে যেস্ন্দর নরেশ আছেন তাহাকে উপহার প্রদত্ত 

হইল। (সেই রাম কিরূপ?) যিনি গজ্জন করিলে 

অসংখ্য বিখ্যাত জনের শরীররূপ যে বৈদূষ্যমণির খনি 
রোমদগ্ুচ্ছলে ( রোমাঞ্চচ্ছলে ) অযত্রোৎপাদিত বত্রাঙ্ঈীর 

সকল বিচ্ছুরিত হয়, সেই গুরু (মহান) গোবিন্দঘনের 

( গোবিন্দরূপ মেঘ ) কা'রুণ্যপুণ্যজাল অভিষিক্ত কল্প- 

তরুর নবরসযুক্ত রাম । শ্নোকটার ভাষা আরশস্থানীয় 

নহে ; টমথিলী ভাষায় প্র রচনাতেও এই বামদাপ বিচিত্র 

ভাঁধ ব্যবহার করিয়াছেন ; যথা-_ 

মানম-মীন-তরঙ্গিণী বে, বিহ রচল অগাঁধা। 
যাহা হউক উদ্ধত শ্লোকটী হইতে কি করিয়৷ সিদ্ধান্ত 

কর। যায় যে, রামদ্াসের বড় ভাঁই গোবিন্দ খুব বড় কবি 

ছিলেন? গোবিন্দের গঞ্জনে লোকের রোমাঞ্চ হইত; 

সে রোমাঞ্চ ভয়ে, বিস্ময়ে বা আনন্দে হইতে পারে। 
তারপর আরও মুস্কিল এই যে, এই অস্পষ্ট শ্লোকটী 
“'আনন্দবিজয়ের” সব পুথিতে পাওয়া! যায় না। ১৯৯৩ 

সম্বঘতৈর আষাঢ় মাসে অর্থাৎ ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মজঃফরপুর 

হইতে শ্রীতৃবনেশ্বর সিংহ এ নাটক যখন সম্পাদনা করেন 
তখন তিনি তাহার উপজীব্য পুথিতে এ শ্লোক পান নাই । 

গোবিন্দদাসের ছুইটী .পদের ভণিতাঁয় (৪৬৩ ও 

৬৩২ ) প্রতাপাদিত্যের নাম উল্লেখ দেখ! যায়। উহার 

মধ্যে 

শুন শুন নিরদয় হৃদয় মাধব সে যে সুন্দরী রাই (৬৩২) 

২৩/৩ 

পদটার 'বৈষ্ণবপদলহরী” (পৃঃ ৩৭২ )তে এবং "শৃজার- 

ভজনে' (১১১৪ ) প্রদত্ত ভণিতাঁয় আছে-_ 

প্রতাপ আদিত এ রূসে ভাসিত 

দাদ গোবিন্দ গাঁন। 

এই প্রতাপআদিত্য যশোহরের রাজা | ইনি ১৬১২ গ্রীষ্টাবে 
জাহাঙ্গীরের সেনাপতি কতৃক পরাভূত ও রাজাচাত 
হন (10156015 ০৫ [3010871 ]- শ্যর যছুনাথ সরকার 

সম্পাধিত, পৃঃ ২৬৪) । স্ৃতবাঁং পদটী ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দের 

পূর্বেব রচিত হইয়াছিল। গোবিন্দ ঝার যে সময় নির্দেশ 

করা হইয়াছে তাহার অন্ততঃ: এক পুক্ণষ আগে গোবিন্দ 

কবিরাজ জীবিত ছিলেন দেখা যাইতেছে । 

গীতাম্বরদাসের রলমঞ্জরী ১৬৬০-৭০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ 

রাঁমধান ওবার পৃষ্ঠপোষক হ্ন্দর মহারাজা যখন মিথিলায় 

রাজত্ব করিতেছিলেন তখন রচিত হয়। রসমঞ্জরীতে 

গোবিন্দধাসের ২৩টা কবিত। উদ্ধৃত হইয়াছে । বলাযাইতে 

পারে যে, মিথিলার কবি এ সব পদ রচনা করার সঙ্গে 

সঙ্গে ওগুলি বাংলাদেশে আমদানী হয় এবং বাঙ্গালী কবি 

রসের উদাহবণস্বরূপে মৈথিল কবির পদ ব্যবহার করেন। 

কিন্তু এরূপ যুক্তির একটু খু'ত এই যে, রসমঞ্জরবীর রচনা- 
কালে গোবিন্দদাসের পৌত্র ঘনশ্টামেরও কবিখ্যাতি এত 

বিস্তৃত হইয়াছিল যে, পীতাম্বর তাহারও পদ উদ্ধৃত 
করিয়াছেন (পৃঃ ৫৭ )। এই হিসাবেও মৈথিল গোবিন্ৰ 

ঝার যে সময় নির্দেশ কর! হয় তাহার দুই পুরুষ আগে 

গোবিন্দদাসের সময়। 

“মরকত মগ্র-মুকুর মুখমগ্ডিল মুখরিত মুরলী স্থতান, 
(১৫৯) ইত্যাদি পদটার ভণিতা অষ্টাদশ শতাব্দীর 

প্রথমে সক্কলিত গীতচন্দ্রোদয়ে, এ শতকের মধ্যভাগে 

সন্কলিত পদামৃতসমুদ্রে ও পদকল্পতরুতে এবং ১৭৭৭ 

্ীষ্টাবের লেখা সাহিত্য-পরিষদের ১৮৩ সংখ্যক পুথিতে 

আছে-- 

রাঁয় সন্তোধ-মধুপ-অনুলদ্ধিত 

নন্দিত দাস গোবিন্দ। 

এ সম্তভোষ রায় যে নরোতম ঠাকুরের ভ্রাতা তাঁহ। রাঁধা- 

মোহন ঠাকুর স্বকৃত টীকায় ব্যাখ্যা করিয়! বলিয়াছেন । 



২০ গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

কীর্তনানন্দে এ পদটীর ভণিতাঁয় ছাপ! হয়--“কত কত 

ভকত মধুপ অন্সদ্ধিত বঞ্চিত দান গোবিন্দ'। বৈষ্ণবপদ- 
লহরীতে উহাই বিরৃত হইয়। ধ্াড়াইয়াছে--কত কত 

তকত মধুপ আনন্দিত বঞ্চিত দা গোবিন্া?। উহা! হইতে 
গোঁবিন্দগীতাবলী (২৬) ও শুঙ্গারভজনে (২২৬) এ 

ভণিত। গৃহীত হইয়াছে । প্রকৃত ভণিতা৷ হইতে গোবিন্দ 

কবিরাজের সময় নির্ণয় কর] যায়। 

গোবিন্দদাস যে তাহার সমসাময়িকদের নাঁম উল্লেখ 

করিয়৷ “মধুপ অনুসন্ধিত” লিখিতেন তাহার প্রমাণ পাওয়! 
যায় “কুহ্ুমিত কু কল্পতরু কানন? (১৬২) ইত্যাদি পদটার 

“রায় বসস্ত মধুপ অন্ুসন্ধিত নন্দিত দাস গোবিন্দ ভণিতা। 

হইতে । গোবিন্দগীতাবলী (১২) ও শৃঙ্গারভজনে 

(২1১১) এরূপ ভণিতা৷ দেওয়। হইয়াছে, যদিও বৈষ্ণবপদ- 

লহবী (পৃঃ ৩০২ )তে নন্দিত স্থানে “নিন্দিত” ছাপা 

হওয়ায় মৈথিলী সংস্করণে অনর্থক কবি নিন্দিত 

হইয়াছেন। রায় বণস্ত বাঙ্গালী কবি। তাহার সম্বন্ধে 

১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত কর্ণানন্দে আছে-__ 

রায় বসম্ত নামে এক মহাভাগবত । 

বৃন্দাবন যাবার লাগে চিন্তে অবিরত ॥ 

রায় বসন্তকে পত্র দিয়! শ্রজীবের নিকট পাঠানে। হইয়া 

ছিল। ভক্তিরত্বাকরে (পৃঃ ২৯ ) আছে-_ 

শ্রীনরোত্তমের শিষ্ক নাম শ্রীবসন্ত। 

বিপ্রকুলোপ্তব মহাকবি বিদ্াবস্ত 

অন্য একটী পদেও ( ১৫৬) গোবিন্দদাস বসস্তরায়ের নাঁম 

উল্লেখ করিয়াছেন। গোবিন্দগীতাবলী (২১ )তে 'ভুলল 

যাছে দ্বিজরাজ বসন্ত” স্থলে “তুলল যাহে খতুরাঁজ বসন্ত' 

কর! হইয়াছে। শ্রীকষ্ণের বূপবর্ণনাত্ক এ পদটার 

কোথাও বসন্ত খতুর কোন প্রসঙ্গ নাই। শৃঙ্গরভজনে 
(২২১) বসম্তরায়ের নাম বজায় আছে। বসস্তরায় 

গোবিন্দদাস ঝার পূর্ববর্তী এবং গোবিন্দ কবিরাজের 

সমকালীন বাঙ্গালী কবি। তাহার রচিত ৫১টী পদ 
পদকল্পতরুতে ধৃত হইয়াছে । 

গোবিন্দদাস কবিরাজ আর একজন বাঙ্গালী কবির 
নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি হইতেছেন বল্লভ। 'আধক 

আঁধ-আঁধ দিঠি অঞ্চলে? (২০৪) ইত্যার্দি পদটার শেষে 
আছে-_ 

গোবিন্দদাস ভণে প্রীব্লভ জানে 

রসবতি রস মরিয়াদ। 

গোঁবিন্মগীতাঁবলী (১০৮) ও শুঙ্গারভজনে (১৮) এই 

পাঠ স্বীকৃত হইয়াছে । বল্পভও গোবিন্দদাস কবিরাজের 

হ্যায় শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য । তাহার রচিত ২৫টা 

পদ পদকল্পতরুতে সঙ্কলিত হইয়াছে । তন্মধ্যে ২৯৮২ ও 

২৯৮৩ সংখ্যক পদ ছুইটী নরোত্তম দাসের উপর । 
গোবিন্দদাস কবিরাজ যে বাঙ্গালী কবি ছিলেন 

তাহার প্রকুষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় কতকগুলি খাঁটি বাল 

শবের প্রয়োগে, যাহা অবাঙ্গীলীর পক্ষে বুঝ। সহজ নহে। 

হৃদয় মন্দিরে মোর কা ঘুমাওল (৫৯৬ )।-_-এই পদটার 

ব্যাখ্য] প্রসঙ্গে গোবিন্বগীতাবলী (১১০ )তে 'ঘুমাওল' 

শব্দের মানে লেখা হইয়াছে, “ঘুমায়। প্রদক্ষিণ করায়া” | 
কান বাঁধার হৃদয়মন্দিরে নিদ্রিত হইলেন এই 

অর্থটা দীক্ষিত মহাঁশয় ধরিতে পারেন নাই। 'শুঙ্গার- 

ভজনেরঃ (১।২) সম্কলয়িতা বিপদ এড়াইবার জন্য পাঠ 

ধরিয়াছেন-__ 

হৃদয় মন্দিরে মোর কাঁতু লুকাঁওল। 

এ পদ্দের শেষের দিকে আছে-_ 

ভাবে ভরল তনু পরিজন বাঁচিতে 

গৃহপতি শপথিক ঠাঁম। 

গোবিন্দগীতাবলীতে “ভাবে ভরল তন্'র পরিবর্তে ভোর 

ভরল মন এবং 'শপথিক" স্থানে "গৃহপতি সপদতক ঠাঁম' 

লেখ] হুইয়াছে। উহার মানে যে কি তাহ! টীকাঁকাঁর বলেন 

নাই। 'শৃঙ্জারভজনে' পাঁঠ দেওয়] হুইয়াছে-_-“ভাব ভরল 

মন পরিজন বাঞ্ছিত গৃহপতি পৌতিন ঠীন+। মৃলপদের 
'বীচিতে অর্থ বঞ্চনা করিবার জন্য এবং 'গৃহপতি 
শপথিক ঠাম' মানে ঘরের স্বামীর নাম লইয়া শুধু 
আমি শপথ করি অর্থাৎ ঘরের লোকজনকে ভুলাইবার 

জন্য 'সোয়ামির মাথ] খাই, সত্যি বলছি» এইরূপ বলি। 
পরিজন বাঞ্ছিত” প্রভৃতি পাঠ ধরিলে দীড়ায় ষে রাধার 

দেহে শ্রীকষ্ণের প্রতি প্রেমের জন্য যে পুলক সঞ্চার হয় 
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তাহা আয়ানের পরিজনদের বাঞ্ছিত এবং গৃহপতিও 
শ্রীকৃষ্ণের ভালবাসার প্রার্থা বলিয়া তিনি শ্রীরাঁধার 
“সৌতিন ঠান” হইয়াছেন। 'শূঙ্গীরভজনের' প্রকাশক অবশ্য 

'গোবিন্দগীতাবলীর সম্পাদক অপেক্ষা বেশী চতুর, তাই 
কোথাও তিনি কোন শব্দের বা পদের কোন প্রকার 

ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াম পান নাই। 

"ঘুমে আলাপয়ে কত পরবন্ধ” (৬৫৪) ইত্যাদি পদেও 

“নিদ্রার মধ্যে কথ বলে? অর্থ বুঝিতে না পারায় 'গোবিন্দ- 
গীতাঁবলী'তে পাঠ ধর! হইয়াছে (৩৪১)-_ 

ঘুময় অলাঁপয় কত পরবন্ধ। 

মানে না করিয়া দিলেও এ সঞ্চলনের ১১০ সংখ্যক 

পদের টাক হইতে পাঠক বুঝিবেন যে কানাই পায়চাবি 

করিতে করিতে ( ঘুমতা৷ ফিরত। হ্যায়) আলাপ করেন। 

কিন্তু তাহার সঙ্গে রভম আলিঙ্গন করি কত ছন্দ কি 

করিয়া সঙ্গত হয়? ঘুমের মধ্যে নায়িকাকে ভাবিয়। 

কোঁলবালিশকে আলিঙ্গন কর!' চলে, কিন্তু পায়চাঁরি 

করিতে করিতে তাহা কর। সম্ভব কি? শুঙ্গারভজনে 
(১১৩৫) উহার সমাধান কর? হইয়াছে 'পরবন্ধ” শন্দটাকে 

“পরয়ঙ্ক' রূপে পরিবন্তিত করিয়।। অর্থ কাঁনাই খাটের 

উপর চলাঁফের। করে ও আলিঙ্গন করে; কিন্ত জাগ্রত 

অবস্থায় অনুপস্থিত নায়িকাকে আলিঙ্গন করিবেন 

কিরূপে? “কবিপতি বিদ্যাপতি মতি মানে, (৪৬) 

ইত্যাদি পদে-_ 
সে! স্থখসার সার সব রসিকক 

* কণঠহি' কঠ পরাঁয়ল বনিয়]। 
পরাঁয়ল' শব্দের অর্থ পরাইল ও “বনিয়।' শবের অর্থ 

বানাইয়া। কিন্তু গোবিন্দগীতাবলীতে (৪) “পরায়ল, 

শবের মানে লেখ। হইয়াছে “ভাগ গয়। আর “বনিয়।' 

শব্দের অর্থ বণিক্মাজ বা জনসাধারণ। এই 

প্রসঙ্গে বল৷ প্রয়োজন যে 'শুঙ্জারভজনে” (২১১১) 

বিদ্যাপতির লিখিত চারিটা পদ গোবিন্দদাসের একটা 

পদরূপে ধরা হইয়াছে । পদকল্পতরুর “গাবই সব মধুমাঁস' 

(১৮০২), “মোহই মাধবি-মাল” (১৮০৩), “বঞ্চিত রহ 
নিশিবান' (১৮০৪ ), অন্তরে আওয়ে আষাঢ় (১৮০৫) 

২।/০ 

পদ্কয়টা সম্বদ্ধে বৈষ্বদাস বলিয়াছেন যে, এঁ কয়টা 

“বিদ্যাপতিঠকুরস্ত'। কিন্তু বৈষবপদলহরীতে (৪৩৯) ভূল 
করিয়া এ পদ কয়টা 'গাইব মব মধুমাস' শীর্ষকে ছাপা 
হওয়ায় উহা! হইতে লওয়৷ 'শৃঙ্গারভজনমেও; অন্ুরূপ ভূল 
কর! হইয়াছে। মিথিলায় 'শুজীরভজন' সন্কলিত হইলে 
চগ্ড ঝা এরূপ ভুল করিতেন না। শ্ঙ্গারভজনে'র 

ভূমিকায় বলা হইয়াছে ধে, মৈথিল কবি চণ্ড ঝ৷ 

যখন নগেন্্র গুপ্কের সংস্করণের জন্য বিগ্ভাপতির পদ 

সংগ্রহ করিতেছিলেন, তখন তিনি 'শৃঙ্গারভজনের' 

পদগুলিও সংগ্রহ করেন । নগেন্দ্রগুপ্তের খিগ্য।পতি ১৩১৬ 

সাল বা ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। নগেন্দ্রবাবুর 
বিদ্যাপতি প্রকাশের চাঁর বৎসর পুর্বে অর্থাৎ ১৩১২ স।লে 

ব। ১৯০৫ গ্রীষ্টান্দে বেষ্চবপদলহ্ণী প্রকাশিত হয়। উহার 

অধিকাংশ পদই আবার ১৩০৪ সাল ব! ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে 

প্রকাশিত “প্রাচীন কবির গ্রন্থাবলীর' দ্বিতীয় ভাগ যাহাতে 

গোবিন্দ্রাসের প্রায় ৪৩১টা পদ আছে তাহা! হইতে 

লওয়।। বৈষঞবপদলহরী ও প্রাচীন কবির গ্রস্থাবলীর 

পদ্রগুলি আবার অষ্টাদশ শত।বীর সন্কলন গ্রন্থ'গুলি হইতে 

সঞ্চলিত। তবে 'শুঙ্গীরভজন” অথব। “গোবিন্দগীতাবলীর' 
সম্পাদকেরা একবারও কোথাও বৈষ্বপদলহরীর নাম 

করেন নাই । কিন্ধ উভয় সন্কলয়িতাই যে বৈষ্ণবপদলহরীকে 

আকর-স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন তাহ] এই ভূমিকাঁসংশ্লি্ 
তালিক। হইতে স্পষ্ট বুঝ। যাইবে । এইখানে মাত্র ছুই- 

একটি প্রমাণ দ্িব-_ 

(ক) বৈষ্বপদলহরীতে “ও নব জলধর অঙ্গ' (২৯০) 

পদটা ভুল করিয়৷ দুইবার (১৪২ ও ৩০৪) ছাপ! 

হইয়াছে । শৃঙ্জীরভজনেও উহ! দুইবার দেওয়। হইয়াছে 
( ২১ এবং ২১৫৮ )। 

(খ) বৈষ্ণবপদলহরীতে "মাধবী মাঁসে সাঁধ বিহি 

বাঁধল? পদটাতে ( ৬৫৩) কাত্তিক মাসের শেষে গোবিন্দ- 

দাসের ভণিতা আছে, তারপর আবার “আঘন মাস রাস 

রসায়ন” হইতে আরস্ত করিয়া! চেত্র মাস পধ্যস্ত বর্ণন। 

কর! হইয়াছে, কিন্তু পদটার শেষে ভণিত1 নাই। আসল 

ব্যাপার এই যে, কবি "'আঘন মাঁস রাঁস রপায়ন? হইতে 
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পদটা আরম্ত করিয়া কান্তিক মাসে শেষ করিয়া ভণিতা। 

দিয়াছিলেন, কিন্তু বৈষ্বপদলহবীর সঙ্কলয়িতা অগ্রহায়ণ 

হইতে বৎসর আরম্ভ বুঝিতে ন। পারিয়! বৈশাখ হইতে 

আরম্ভ করিলেন। শুঙ্গারভজনেও (১।১১২ )ঠিক এই 
উল্টা-পাণ্ট। ভাঁবে পদ্টা ছাপ! হইয়াছে । 

(গ) “এ ধনি এ ধনি করু অবধান” ( ১১২) পদটাতে 

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাঁধাকে রতিবিলাসের পর সাজাইয়। দিতেছেন। 

বৈষ্ুবপদলহবীর ভণিতায় “গোবিন্দদাঁস গুণ গাঁয়ব তোরি, 

আছে। “তোরি” শব্দটা মৈথিলী ভাষায় চলে না। তাই 

শৃঙ্গারভজনে উহাকে বদলাইয়া৷ কর। হইয়াছে “গোবিন্দদাস 

পুনি গায়ব হোপী"। এ পদের কোথাও হোরি বা হোলির 

কোন প্রসঙ্গ নাই। গাঁয়ব হোধী” বলিতে যদ্দি অশ্লীল 

গালাগালি করিব বোঝায় তাহও এ পদের অর্থের সঙ্গে 

প্রাসঙ্গিক হয় ন।। 

(ঘ) গোবিন্দগীতাঁবলীতে বৈষ্ণবপদ্দলহর।কে অন্ধভাঁবে 

অশ্টঘরণ করিতে যাইয়া কতকগুলি মারাত্মক রকমের 

বিকৃত পাঠ ছাঁপ। হইয়াছে । থা ধনি না করু 

পলাঁহছন আঁন' (১৮২) ইত্যাদি পদটার অর্থ হইতেছে যে, 

হে সুন্দরি আর অন্য প্রসাধন করিও না; এমনিই 

তোঁমীকে দেখিয়া মধুস্ছদন মুগ্ধ। কিন্তু লহরীতে এই 

সুন্দর পদটী ( পৃঃ ৩০৭ ) ছাপ! হইয়াছে__ 
এ ধনীক রূপ না সহে নয়ান | 

এই পাঠবিকৃতি গোবিন্দগীতাবলীতেও (৬১) দেখ 

যাইতেছে । 
গোবিন্দ গীতাবলীর অনেকগুলি প্র বস্থুমতীর বৈষ্ণব 

মহাঁজন পদাবলীর চতুর্থ ভাগ হইতেও গৃহীত হইয়াছে। 

সেখানেও এইরূপ পাঠবিভ্রাট ঘটিয়াছে ; যথা-__ 

কহল মো খলজন দৌখল কাণ (৫১১) 

অর্থাৎ আমি বলিলাম যে দুষ্টলোক কানাইয়ের দোঁষ 

দিল। পুথি পড়িতে ন৷ পারায় বন্থমতী সংস্করণে ছাঁপা 
হইয়াছে_-কোমল মাখন জন্ দেখল কান'। গোবিন্দ- 

গীতাবলীতে (২৮২) এ ভুলের প্রতিধ্বনি করিয়া লেখ! 

হইয়াছে-_ 

“কোমল মাখল জু দেখল কান? 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

পদটার পরবর্তী চরণে আছে- 

তুহু অবিচারে বাঁঢায়লি মান। 

রোখে বিমুখ যব চলু বর নাহ। 

অব কাতর দিঠে মঝু মুখ চাহ ॥ 

রাগ করিয়! বিমুখ হইয়। যিনি চলিয়! যান, তাহার চেহারা! 

কোমল মাখনের মতন নিশ্চয়ই দেখায় না| 

শু্জারভজন' ( ১1৮১) এ স্থলে লহবীকে (৪০৬) 

অনুসরণ করায় এই ভুলের হাত হইতে রক্ষ1 পাইয়াছেন। 

বি্ভাপতি মৈথিল কবি হওয়া সত্বেও বাঙ্গালীর! 

তাহাকে মাথায় করিয়। রাখিয়াছেন। গোবিন্দদাসও যদদি 

মিথিলার কবি হইতেন তাহা হইলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব- 
সম্প্রদায়ের নিকট তাহার আদর বিন্দুমাত্র কম হইত ন1। 

তবে গোবিন্দদাঁসের স্বকৃত নাটক 'সঙ্গীতমাঁধব', তাহার 

পৌত্র ঘনশ্তামের ণগোবিন্দরতিমগ্তরী” এবং সপ্তদশ 

শতাব্বীর প্রথম দিকে লেখ। “প্রমবিলাম' ও 'কর্ণানন্দ” 

প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে ব্রজবুলির 

রচয়িতা গোঁবিন্দদাঁস বাংলাদেশের তেলেবি বুধুরির পশ্চিম- 
পাড় নিবাপী কবি। “গোবিন্দগীতাঁবলীকঃ? সম্পাদক এই 

সব বিষয় আলোচনা না করিয়াই লিখিয়াছেন-_“মৈথিলী 

কো বংগল! সিদ্ধ করনে কে প্রষত্ব মে গোবিন্দদাস কী 
ভাষা কী কাফী কতর ব্যোত্ঠকী গই হৈ। হা] তক 

কি উহ্থ' বংগালী সিদ্ধ করনে কে লিয়ে কতিপয় পুস্তকে 

নে উনক। “কাল্পনিক” জীবন চবিত্র ভী হস দিয়া গয়| 
হৈ।” তিনি প্রমাঁণন্ব্ূপ বিশ্বকোষের প্রবন্ধ হইতে 

দেখাইয়াছেন যে, গোবিন্দ্াসের জীবনী ভক্তমাঁল, 

ভক্তিরত্বাকর ও নরোত্তমবিলাসে আছে। কিন্ত তিনি 

এসব গ্রন্থের সহিত পরিচিত ছিলেন বলিয়! মনে হয় না। 

আমর] আমাদের বিতর্কে এ তিনখানি গ্রন্থের চেয়েও 

সপ্তদশ শতাব্দীর গ্রন্থগুলির উপর বেশী জোর দিয়াছি। 

পরিশেষে বক্তব্য এই যে আমরা গোবিন্দদাঁস 

কবিরাজের প্রায় প্রত্যেকটা পদ বহু প্রাচীন সন্বলন-গ্রন্থে 
ও প্রাচীন পুথিতে পাইয়াছি। বাংলাদেশে ও ব্রজমণ্ডলে 

যেখানে যেখানে পুথি সংগৃহীত আছে সেখানেই গোবিন্দ- 

দাসের পদযুক্ত অনেক পুথি দেখ] যাঁয়। ইহাঁর মধ্যে আমি 



বুন্দাবনের, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের, বরাহনগর পাট- 

বাড়ীর এবং কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের অনেকগুলি 

পুথি আলোচন! করিয়াছি। গোবিন্দদাঁদ বার পদসম্থলিত 

একখানি পুথিও আজ পধ্যস্ত মিথিলায় আবিষ্কৃত হয় 

নাই। যদি গোবিন্দদাম মৈথিল কবিই হইতেন, তাহ! 

হইলে তাহার পদনংগ্রহের একখানি প্রাচীন পুথিও কি 
মিথিলায় রক্ষিত হইত না? 

অবশ্য গোবিন্বদাস নামে একজন মৈথিল কবি ছিলেন। 

তাহার দুইটী পদ সঞ্চদশ শতাবীর শেদভাগে লোৌচন.কবি- 
সন্ধলিত রাগতরঙ্গিণীতে ধৃত হইয়াছে । পদ দুইটা 

আমি এই গ্রন্থের থ' পরিশিষ্টে দিলাম । উভয় পদ্দেই 

সৌরজদেবীর পতি কংসনাঁরায়ণের নাম উল্লেখ কর! 

হইয়াছে। এ কংসনারায়ণ যে বীরসিংহের উপনাম 

তাহ! মিত্র মজুমদার সংস্করণ বিদ্যাপতি গ্রন্থে (পৃঃ ১৫১, 

পাঁটাকা) আমি দেখাইয়াছি। ১৪৪০-০১ গ্রীষ্টাবে 

বীরসিংহ যে মিথিলায় রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহা সেত- 

দর্পণী হইতে জান। যায়। বিদ্াপতি দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণাতে 

ইহকে সংগ্রামে রিপুরাজকংসদলনঃ প্রত্যক্ষনারায়ণঃ, 

বলিয়াছেন। রাঁগতরঙ্গিণীধৃত প্রথম পটার ভণিতায় 

শুু “গোবিন্দবচনপারে আছে; কিন্তু দ্বিতীয় পদটীতে 

দাম গোবিন্দ ভণ' পাওয়। যায়। 

লাঁহেরিয়াপরাই হইতে শ্রীমথুরানাথ দীক্ষিত ১৯৩২ 

্রষ্টাবে যে “গোবিন্দগীতীবলী' প্রকাশ করেন অথবা 

১৯৩৮ খ্রীষ্টাবে শ্রীরমানাথ ঝা যে শূঙ্গারভজন' মুদ্রিত 

করাইয়াছেন তাহাতে মৈথিল কবি গোবিন্দদাঁসের এই 

দুইটী পদ নাই। হয়তো! তাহারা পদ ছুইটী লক্ষ্য করেন 

নাই; করিলেও বিছ্ভাপতির সমসাময়িক গোবিন্দদাসকে 

২1৩/৪ 

তাহাদের প্রয়োজন নাই। উভয় গ্রন্থেই সখী ব। মঞ্জরী- 
ভাবের সাঁধনামূলক পদ গুলি নঙ্কলিত হইয়াঁছে। 

উপসংহার 

প্রায় ত্রিশ বংমর পূর্বে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় পদ- 

কল্পতরুর ভঁমিকাঁয় লিখিয়াছিলেন (পুঃ ৬৯)--“এখনও 

গোবিন্দ কবিরাজের প্রায় সীঁড়ে পাঁচশত পদ পাওয়া 

যায়। দুঃখের বিষয় যে আজ পধ্যন্ত গোবিন্দদাসের 

একটি সর্বাঙ্গলম্পন্ন প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশিত হয় 

ন|ই। আমরা এ বিষয়ের প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ 

€ও কলিকাত৷ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্ঞ।লয়ের হুদৃষ্টি আকর্ষণ 

করিতেছি ।” কলিকাত। বিশ্ববিষ্ভালয়ের রামতন্থ লাহিড়ী 

অধ্যাপক ভরীর শ্রীণশিভঁষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের চেষ্টায় ও 

উৎসাহে এতদিনে এ বিষয়ে প্রয়াস কর। গেল; কিন্তু এই 

সংক্করণকে সর্বাঙ্গসম্পন্ন করিবার মতন বিদ্যা, বুদ্ধি ও 

পরিশ্রম করিবার ক্ষমত। আমার একেবারেই নাই। 

আমার অনেক ভ্রমপ্রমাদ স্থপ্ডিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। 

তাহার কাছে আমি যে কতদূর কৃতজ্ঞ তাহ! ভাষায় 

প্রকাশ করা যায় না। আমার জোযষ্ঠ। কন্তা। শ্রীমতী 

মালবিক! চাঁকী এম. এ. এই গ্রন্থের অধিকাংশের এবং 

কনিষ্ঠা কন্ত। শ্রীমতী ম্ুলিক। গুহ, এম. এ. কিছু অংশের 

গ্রেমকপি তেয়ারী করিয়া দিয়াছে। 

পরিশেষে নগোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের পদাঙ্ক অন্ুমরণ 

করিয়া বলি-_ 

শ্ীগৌবাঙ্গ প্রভূ মোর যে বলান বাঁণী। 

তাহ। বিন ভালমন্দ কিছুই ন। জানি। 

গোল! দরিয়াপুর 

পাটনা ৪ 
ীবিমানবিহারী মজুমদার 
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নব ঘন কিরণ বরণ নন নাগর ৬৯৫ 

ঘন রূসময় তশ্ অন্তর গহিন ৭০৪ 

যো গিরি গোচর বিপিনহি সঞ্চরু "৭০৬ 

পহিলহি কুল তুল নম উয়ল ৭৪৯ 
শ্যামর তন্থ কিয়ে তিমির বিবাঁজ মং ১২৭ 

সজনি কি কহব বাইক সোহাগি ৭১৬ 

শ্টাম কোরে যতনে ধনী শুতলি ৭৬৫ 

রোঁদতি রাধ। শ্টাম করি কোর ৭৬৬ 

নাগর সঙ্গে রঙ্গে যব বিলসই 8৭১ 

রলবতী বৈঠি রসিকবর পাশ ণ৬৭ 
কত পরকারে তাহি পরিচয় দেল ৭৬৮ 

রূপে ভরল দিঠি সোঁঙরি পরশ মিঠি ৭৯৪ 

শুনইতে অতক্ষণ যছু নব গুণ গুণ (?) ৯৪১ 

নব নব গুণ গণ শ্রবণ রসায়ন ৯০২ 

সে! কুলবতী অতি ছুলহ গতাগতি ৯১৩ 

পিরীতির বীত কোন অবহাঁগক ৯৪০ 

* আকর-নির্দেশে সাঙ্কেতিক চিহন-ব্য।খ্যায় উল্লিখিত সঙ্গে 5 ব্যবহাত হইয়াছে-_পনকলপত্ুরুস্থলে কেবল সংখা! দেওয়া হইয়াছে । 
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পদ 

সাঁজল কুন্ছমে শেজ পুন সাজাই 
বাঁসিত বারি কর্পুরিত তাস্বুল 
উজোর রাঁতি শেজ বন কিশলয় 

উগর শশধর দীপক জারল 

হবিণী নয়নী তেজি নিজ মন্দির 
খতুপতি রাতি বিরহজরে জাগরি 
পন্থ নিহারি বারি ঝরু লোৌচনে 

মাধব কি কহব সে বর নারী 

উত্তর ন1 পাঁই যাই যথ। সখি 

তোহারি সংবাঁদে জাগি সব যাঁমিনী 

খতুপতি রাঁতি উজোরল চন্দ 

ভূজগে ভরল পথ কুলিশ 

কাক সঙ্কেতে কেশ বনি আয়লু 

কতন্ু' প্রেমধন হিয়া মাহা সাঁচি 
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বদন ন1 কর মলিন ছাদ ৫৮২ 

মুঞ্ি জান হরি রাইক পরিহরি ২০৩৯ 

সখীগণ বচন না শুনল মানিনী ২৩৪০ 

রাই অনাঁদর হেরি রসিকবর ৪৩১ 

ধাইক সংবাদ কো আনি দেঁয়ব ক. বি. ১৫৫৯ 

ঈুন্দরি আর কত সাধসি মান ৪৮৯ 

তেজল তুয়া সঞ্ঞে অঙ্গসঙ্গহি ৪৯০ 

তে। বিষ স্থখময় শয়ন তেজল ৫৩১ 

প্রেম আগুনি মনহি গণি গনি ৫৩৮ 

নবান নলিনীপল জিনি তন্থ ১২৮ 

কাঁমিনি কান্থু কহল কত মোয় ৫৭৪ 

কা উপেখি বাই মহীতলে লেখই ৫৩৬ 

গোরখ জাগাই শিঙ্গীধবনি ৩৯৮ 

স্ন্ঘরি জানলু তুয়। ছুরভাঁ ৫৮৮ 

শুন ধনি কহ তুয়। কানে ৫৯৩ 

রসবতী রাঁধ। রসময় কান ৫৯৯ 

ইহ মধু যাঁমিনী মাহ ৬০২ 

কোরে বহিতে দু মানহ দূর ৬০৫ 

প্রাণপ্রিয় দুখ শুনি শশিনুখী ৫৮০ 

আকুল প্রেম পহিলে নাহি ৪৩৩ 

কুলবতী হোই নাচনে জানি 
৪৩৪ 

শুনইতে কা মুরলীবব মাধুরী ৪৩৫ 

চরণে ধরি হরি হার পিধায়ল ৪৩৬ 

কহল মো খল জনে দৌখল ৪৩৭ 

মহাঁজনপদাঁবলীর বিকৃত পাঠ--“কোমল মাখন জঙ্থ । 

ইহাই গোবিন্দগীতাঁবলীর পাঠ 

তিল এক শয়নে শ্বপনে যো ৪8৩ 

কি কহিলি কঠিনি কালিদহে ৪৪১ 

শুন শুন এ সখি নিবেদন তোয় ৪৫৭ 

রাঁইক বিনয় বচন শুনি ৪৪৪ 

যাকর চরণ নখর রুচি ৪৫৩ 
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পদ 

আচরে মুখশশী গোয় 

মাধব কি কহব ধনিক সস্তাঁপ 

শুন শুন শ্ামচন্দ প্রেমক 

তোহারি বিচ্ছেদ ভরমে হাম 

মুরছিত খব রহ নারী 
মাথুর দূর কৰি গুরু তাহি মানি 
শিশিরক শীত সমাপলি সুন্দরী 

টারল হৈমন শিশিরক অন্ত 

ফাণুণে গনইতে গুণগণ তোর 

মদন মোহন মূরতি মাধব 

একে বিরহাঁদল দহই কলেবর 

ক।ননে কামিনী কোই ন। যায় 

তুহু' বিছুবলি গে।রা 

পরখি পেখুন পুরুষ 

ঝর ঝর জলধর ধার 

ভাল ভেল মাধব তু বহু দুর 

ঘুমে আঁলাপয়ে কত পরবন্ধ 

এক দিবস হাম মথুর। 

কি কব বাইক লেহ। ক. বি. 

কাচ। কাঞ্চন কাতি 

গুরুজন গঞ্জন বোল 

কুপ্চ কুগ্গর ভেল 

নন্দনন্দনে শিচয়ে নিরখিু 

নিঝলি ( রিঝলি স্থলে ) রাজনগর মাহ। তোয় 

আপন। তীর তরুণ 

দার দারুণ দয়িত দূষণ 
এতদিন গগন অখিন রহু 

ছোড়ল সুখময় কুজ্ম শয়ান 

যোৌয়ত পন্থ নয়নে ঝরু নীর 

ঘন শ্যাম তরু তুহু' কিয়ে 

(ণ্ঘন শ্যামর তন্চ তু” শুদ্ধ পাঠ ) 

বাসিত বিশদ বাস গেহে 

নীরস সরসিজ ঝামর বয়ন] 

২৮/৪ 

আকর 
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১৮৮৬ 

১৮৯৩ 
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১৮৯৪ 

১৮৯৫ 
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১৯০১ 
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গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

লহ্রী শ্ গো পদ আকর 
৪৭৮ ১১৫১ ৩১৮ শ্রম ভবন বনে জগ আগেয়ান ১৯২২ 

৪৭৯ ১১৫২ ৩১৯ হিরণক হার হৃদয়ে নাহি ১৯২৩ 

৪৮০ ১১৫৩ ৩২০ তুয়। পথ যোই বোই দিন ১৯৩৪ 

৪৮১ ১1১৫৪ ৩২১ নিশি দছিশি জাগরি ১৯৩৫ 

৪৮২ ১১৫৫ ৩২২ তুছ' রহু নিকরুণ মধুপুর ১৯৩৬ 

৪৮৩ ১১৫৩ ৩২৩ অঙ্গে অঙ্গে জর মর্মে ৃঁ ১৯৩৮ 

৪৮৪ ১১৫৭ দু কুগ্তভবনে ধনী তুয়! গুণ ১৯৩৭ 

৪৮৫ ১১৫৮ ৩৪২ যব দুহু নায়ল নব নব লেহ ১৮৩৩ 

৪৮৬ ১১৫৯ ৩২৬ ধৈরজ ন! রহ স্থুখ পবিয়ন্ক ১৯৬২ 
৪৮৭ ১1১ ৬৩৩ ৩২৮ তরুণ অরুণ সিন্দুর বরণ ১৯৬৩ 

৪৮৮ ১1১৬১ ১২৪ নাগরী শেষ দশ। শুনি ১৯৬৭ 

৪৮৪ ১১৬২ ২২৫ দুরে কর বিরহিণী ছুখ ১৯৬৮ 

৪৯৪ ২২ ১ ধ্বজবভ্রাস্কুশপঙ্কজকলিতং ৩৭৯ 

১৩০ - ৭২ চললি রাজপথে রাই স্থনাগরি ১৩৩৩ 

১৩৯ ২৩ ৫ কাঞ্চন মনিগণ জঙ্গ নিরমাওল ১২৫৮ 

১৪০ ২।৪ ৬ বাজত ডমক রবাব পাখোয়াজ ১২৬৬ 

১৪১ ২৫ -- কালিন্দী তীর সুধীর সমীরণ ১২৬৮ 
১৪২ ২।৬ ৭ ও নব জলধর অঙ্গ ১২৭২ 

১৪৩ ২।৭ ৮ নন্দনন্দন সঙ্গে মোহন ১২৮০ 

১৪৪ ২।৮ ৪ হ্যামের রঙ্গ (“অঙ্গ* শুদ্ধ পাঠ ) অনঙ্গ তরঙ্গিম ২৭১২ 

১৪৫ ২৯ ১০ নীরদ নীল নয়ন নীরজ নিন্দিত ২৭১৩ 
১৪৬ ২১৩ ১১ বহন (শুদ্ধ পাঠ “বহুল” ) বারিদ বরণ বন্ধুর ২৭১৪ 

১৪৮ ২১১ ১২ কুহ্ুমিত কুগ্ত কল্পতরু কানন ২৪২২ 

১৪৯ ২১২ ১৩ বুকভা্ু-নন্দিনী নন্দ-নন্দন ক. বি. ৯৮৮ 
১৫০ ২১৩ ১৪ শিশিরক অস্তরে আঁওরে বসম্ত ১৪২৮ 

১৫১ ২১৪ ১৫ ধতুগতি বিহরই নাগর শ্যাম ১৪৩৪ 
১৫২ ২১৫ ১৬ খেলত ফাগু বৃন্দাবন চাদ ১৪৩৬ 

১৫৩ ২১৬ - নটবর ভঙ্গী ফাগুরঙগী ১৪৬৭ 
১৫৪ ২১৭ ১৭ ফাগ্ড খেলত নব নাগর রায় ১৪৭৩ 

১৫৫ ২১৮ ১৮ তরু তরু নব কিশলয় বন লাগি ১৪৮৯ 

১৫৬ ২১৯ ১৯ মুদির মরকত মধুর মূর্তি ১৩০৮ 
১৫৭ ২২০ ২০ জয় জয় যদুকুল জলনিধি ১৯ 
১৫৮ ২২১ ২১ স্থব্রপতি ধহুকি শিখণ্ডক চুড়ে ২৪৩৪ 
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গে! 

২২ 
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২৪ 

২৫ 

২৬ 

২৭ 

২৮ 

১৪, 

৪১ 

৪২ 

৪৩ 

৪৬ 

৪৭ 

৪89 

৪৫ 

৪৮ 

পদ 

অভিনব নীল জলদ তম 
অরুণিত চরণে রণিত মণিমঞ্জির 
কুবলয় নীলরতন দলিতাঁঞ্জন 

অঞগ্চন গঞ্ন জগজনর*€ন 

মরকত মঞ্জু মুকুর মুখমণ্ডল 

কুবলয় কন্দর কুসুম কলেবর 

কুটিল কুস্তল কুস্থম কাঁছনি 

অভিনব জলধর অঙ্গ 

কুন্দন কুস্থম হ্কোমল কাতি 

( কাঁনড় কুস্থম কোমল কাঁতি ) 

নব নীরদ তন্ন তড়িত লতা জঙ্গ 

নন্দনন্দন চন! চন্দন 

তন্ন ঘন গঞ্জন জন্গ দলিতাঁঞ্জন 

ঠাঁচর চিকুরে চড়ে মনি 

মুখবিত মুরলী মিলিত 
কুন্দন কনক কলিত কর 

শ্বাম সৃধাকর ভূবন মনোহর 

রাধারমণ রমণীমোৌহন 

মুখমণ্ডল জিতি শরদ স্থধাকর 

সুন্দরী রাধা আও রে বনি 

ইন্দু অমিয়! বয়ান আগোঁরল 

( বৈ ২৩৩) 
মুবতি শিঙ্গারিণী রসবিহারিণী 

( বৈ ৩৯০) 
শরদ সুধাকর মগ্ডল মগ্ন 

নিরূপম কাঞ্চন রুচির কলেবর 

জয়তিজয় বুষভাঙ্গ-নন্দিনী 

ধনি কানাড়৷ ছাদে বাধে 

ধনি ধনি রাধা আওয়ে বনি 

নিশসি নেহারসি ফুটল কদন্ব 

চৌদিকে চকিত নয়ানে ঘন 
মধুর মধুর তুয়া রূপ 

ঢল ঢল সজল জলদ তন্ 

২৪৩/৬ 

আকর 

২৪২৪ 

২৪২৩ 

২৪১২ 

২৪১৫ 

২৪৩৭ 

২৪৩২ 

১৪ 

২৪১৪ 

২৪১৬ 

২৪১৯ 

২৪২৬ 

২৪২৫ 

২৪২৬ 

২৪২৮ 

২৪৩৩ 

২৪৩১ 

২৪৪২ 

৩২৭৪ 

১৬৩৪ 

২৪৬৪ 

২৪৬৩ 

২৪৬৫ 

২৪৬৬ 

২৪৬৮ 

ক্ষণদা ১৩৭ 

৭5 

২৭ 

৪৬ 

৭৩ 



৩ গো।বশধালের শধা।খল। ও তাহা ধু 

লহরী শ গো পদ আকর 

১৮৯ ২1৫২ ৪৪ চূড়ক চুড় মযুর শিখণ্ডক ৭8 

১৯০ ২৫৩ ৫০ সজনি মরণ মানিয়ে বহুভাগি ১৩৪ 

১৯২ ২1৫৪ ৫১ মরকত দরপন বরণ উজোর ৭৫ 

১৯৩ -- ৮৫ সজল জলধর অঙ্গ মনোহর ক্ষণদা। ১৮।৪ 

১৯৫ ২৫৪ ৫১ নিরমল বদন কমলবর সং ১৬ 

১৯৬ ২৫৬ ৫৩ কাঁলিয় দমন দিন মাহ গী ৩৮৭ 

১৯৭ ২৫৭ ৫৪ রতন মন্দির মাহ বৈঠলি গী ৩৬৬ 

১৯৮ ২৫৮ ৫৫ হেরইতে হেবি না হেরি গী ৪০৪ 

১৯৯ ২৫৯ ৫৬ যাহ। ধাহ। নিকশয়ে তন্তু ক্ষণদ1] ১২৩ 

২০০ ২৬০ ৫৭ বতন মগ্তীর ধনী লাবণি গী ৩৭৯ 

২০১ ২।৬১ -_ সহচরী মেলি চলল বর গী ৩৫৫ 

২০২ ২৬২ ৫৮ কাঞ্চন কমল পবনে উলটায়ল সং ১৫ 

২০৩ ২।৬৩ ৫৯ আজু মুঞ্ি পেখনু রাই ক. বি. ৪৯ 

২০৮ ২১৬৪ ৬০ জলদহি জলদ বিজুরী দিঠি ১০৭৩ 
২১০ ২৬৫ ৬১ এ ধনীক রূপ ন। সহে নয়ান ১০৩৫ 

(শুদ্ধ পাঠ “এ ধনি ন। করু পসাহন আন” ) 

২১১ ২।৬৬ ৬২ এখনি আচরে বদন ঝাঁপাঁও ১০৩৮ 

( শুদ্ধ পাঠ “এ ধনি” ) 

২১২ ২৬৭ ৬৩ শুনইতে চমনকই গৃহপতিরাব গী ২১৫ 

২১৩ ২৬৮ ৬৪ লোচন শ্যাঁমরু বচনহি গী ২২৩ 

২১৩খ ২৬৯ ৬৫ তুয়া অপরূপ বূপ হেরি দুর গী ১৪০ 
২১৪ ২1৭৩ ৬৬ মাধব ধেরজ ন। কর গমনে ১৬৩ 

২১৫ ২৭১ ৬৭ কাঞ্চন গোরি ভোরি বুন্দাবনে গী ১৮ 

২১৬ ২৭২ ৬৮ আচরে মুখশশী গোয় ক্ষণদা ১২।৪ 

২১৭ ২৭৩ ৬৯ রঙ্গিনী সঙ্গে তুঙ্গ মণিমন্দিরে সং ৫৭ 

২১৮ ২৭৪ ৭৩ শুন শুন শুন সুন্দর নাগররাজ ২১৩ 

২১৭ ২।৭৫ ৭১ হুন্দরি তুয়। বড়ি হৃদয় পাষাণ গী ৩৮৯ 

২২০ ২৭৬ ৮৬ গহন বিরহক লাগি গী ৩২৫ 

২২১ ২৭৭ ৮৭ কাঞ্চন জ্যোতি ( যুখি ) কুম্থমময় গোরি কী ১৫৬ 
২২২ ২1৭৮ ৮৮ কতয়ে কলাবতী যুবতী স্থমূরতি সং ১৮ 

২২৩ ২৭৯ ৮৯ চম্পকদাঁম হেরি চিত অতি গী ৩২৪ 

২২৩ ২৮০ ৯০ মগ্ুল বঞ্জন নিকুগ্জ মন্দির গী ৩২৭ 

২২৪ ২৮১ ৯১ চাদ নেহাঁরি চন্দনে তনু ২১৮ 
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গে। 

৯২ 

৯৩ 

৯৪ 

৭৫ 

পদ আকর 

কিয়ে হিমকর কিয়ে নিরকর কী ১৫৮ 

রসবতী সরস পরশ হুখরঙ্ে সমুদ্র ১১৪ 
( শুদ্ধ পাঠ “মুখবস্কে” ) 

রাধানাম আধ শুনি চমকই ক্ষণদ ১৯৬ 

করতল মধ্যে ( শুদ্ধ পাঠ পকুস্কুমে" ) ক্ষণ ১৭।১০ 

সে। মুখ মাজল 

মুরলী মিলিত অধর নব পল্লব ৬২১ 

পতি অতি ছুরমতি কুলবতী নারী ৬৩০ 

মঝুমুখ কমল বিমল বস ৬৪৬ 

পাপ চকোর চাদ বলি ধায়ত সং ১২১ 

মনমথ মকর ডরহি ডর কাতর ৬২৩ 

মদন কিরাত কুস্থমশর দারুণ ৬২৩খ 
কনকলত। কিয়ে কিশলয় ( বিকশল ) পছুমিনী ৬২৪ 
কাননে কুস্থম তোড়সি কাঁহে ৬২৯ 

এ ধ্ননি পছুমিনি পড়ল অকাঁজ ১০৪১ 

কীরক মুখে শুনি জরতী ২৮৬৩ 

কুঞ্ধিত কেশিনী নিরুপম ২৭০ 

সবহু বধুজন চলু বুন্দাবন সং ৭১ 

হরি অভিপারে চলল ব্রঙগনারী ১৩৩ 

দিনমণি কিরণে মলিন মুখ ক. বি. ৮০ পূঃ 
মাথহি তপন তপত পথ বালুক ১০০৪ 

পৌখলি রজনী পবন বহে মন্দ ৩২৬ 
হিমখতু যামিনী যামুন তীর ৩৩৭ 
অশ্বরে ভম্বর ভরু নব মেহ ৩৪২ 

মন্দির বাহির কঠিন কপাট ৯৮৭ 
কুলবতী কঠিন কবাঁট উদ্ঘাটলু ৯৮৮ 
নীলিম মুগমদে তন অনগলেপন ৯৮৯ 

গুরুজন নয়ন বিধুস্তদ মন্দ ১৪২ 

অন্বর ভরি নব নীরদ ঝাঁপ রসমঞ্জরী পৃঃ ৩ 

মেঘ যামিনী চলল কামিনী ৯৯৩ 

গগনহি নিমগন দিনমণি ৯৯৪ 

মণিময় মঞ্জীর যতনে আনি ১০০৮ 

স্ন্দরী অভিসারে করল পয়ান ক. বি. ৭৮২ 



গে 

১৪৮ 

১৪৪৯ 

১৫০ 

১৫১ 

১৫১ 

১৫৩ 

১৫৭ 

১৫৫ 

১৫৬ 

১৬১ 

১৬৩ 

১৬৪ 

১৬৫ 

১৬৭ 

১৬৮ 

১৬৯ 

১৭০ 

১৭২ 

১৭৩ 

১৭৪ 

গোবিন্দদাঁসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

পদ 

চলু গজগামিনি হরি অভিসার 

আজ কৈছে স্বন্দরি তেজলি গেহ 

কণ্টক গাট়ি কমলমম পদতল 

ভীতক চিত ভুজগ হেরে 

যব ধনী ঘর মঞ্জে ভেল বাহির 

কুন্দ কুন্মে করু কবরী ভরে 

আদরে আগুসরি রাই হৃদয়ে 

মাধব কি কহব দৈব বিপাঁক 

বিপিনে মিলল গোপনারী 

এছন বচন কহল যব কান 

কি করব মুগমদ লেপনে তোর 

শরতচন্দ পবন মন্দ 

নবযৌবনী ধনী জগ জিনি 

ঘন ঘন নীপ সমীপহি 

গুরু দুরু বঞ্চ উজৌরল 

বয়স সমান সঙ্গে নব 

কপ্ত চরণযুগ যাবক রগ্নি 
খতুপতি রাঁতি রজনী উজোরল 

১২৫৭ 

সমুদ্র ১৪ 

১২৫৫ 

গে 

১০৬৫ 

ক্ষণদা ১৯।৯ 

১০১৪ 

১০২৩ 

১০৩৭ 

৩১৩ 

( শুদ্ধ পাঠ “মধুখতু জনি উজোৌরুল হিমকর” ) 

আওয়ে কুস্বমে রণ বাই 

হরি রহু কাননে কামিনী লাঁগে 

সুন্দরী তুরিতহি করহ পয়ান 
আজু লো শিঙ্গারে ধনী রে 

কাঁলিয় দমন জগতে তুয়! 
বাইক আগমন বাত 

অছিনস করি স্থবল করে 

দূর সঞ্ঞে নয়ানে নয়ানে 

হন্দরি ধরবি বচন হামার 

পহিলহি বাঁধ! মাধব কেলি 

সুরত তিয়াসে ধরল পু" পানি 

ধরি সখি আঁচর ভই উপচস্ক 

পহিল সমাঁষণ চির অস্থরাগী 

বাধামাধব কুগ্জহি পৈঠল 

বণ ২৭৭ 

১১৯৬ 

১৬১০৬ 

৭৫০ 

গী ২৪২ 

সং ২৩ 

১০৩ 

ক. বি. ৮১৮ 
১৪৮৭ 



৩০১ 

১১০ 

১১৪ 

১৩৭ 

৪৩ 

৪৪ 

১৭ 

১১৯ 

১২৩ 

৪০ 

১৫ 

১৬ 

৪৬ 

ভমিক+ পরিশিষ্ট 

গো 

(স্পিড 

২২০ 

১৭৮ 

৭৩ 

৭৪ 

৭৫ 

৭৬ 

৭৭ 

৭৯ 

৮১ 

৮২ 

১৩৩ 

পদ 

সৌবরভে আঁগোবি বাই স্থুনাগবী 

অভিনব গোরী বসতি পতিগেহ 

কান্তবদন হেরি উছলিত 

তন্চ তন্চ মিলনে উপজল 

ছুইজন নিতি নিতি নব অন্ধ 
পহিল সমাগম বাঁধ। কান 

কুটিল কটাক্ষ বিশিখ 

হিমু নিশি দিশি 

বৃতিরণ পর্গভৃমি বৃন্দাবন 

পেখন্ত রে সখি যুগল কিশে।র 

হু জন আওল কুঞ্চক মাহ 

বুন্দাবিপিনে বিহরই মাধব 

দরখনে নয়নে নয়ন শর 

তুর গুণে কুলবতা বধত 

€ শব জলধর অর্গ 

দেখ রাঁধ। মাধববগ 

মনু পদ দংশল যদন স্লুজঙ 

রজনী জশিত নাগরি নাগর 

( শ্ু্ধ পাঠ “রূজনী উজাগনি শাগর নাগরি” ) 
দেখি সখি গোরী শুতল শ্যামক কোর 

জয় দ্র শ্ীলরাম বঘুনন্দন 

কবিপতি বিগ্ভাপতি মতিমাঁন 

চিকুর চোরায়পি চামপ বাতি 

মন্দির বাহির থল অতি সুন্দর 

অপরূপ মোহন শ্যাম 

নিজ মন্দির তেজি চলিল 

আজু বিপিনে আঁওল কান 

গোঠে বিজয়ী ব্রজরাঁজ কিশোর 

সাঁজ সময়ে গৃহ আওত 

নিজগুহে শয়ন করল যব কান 

যশোঁমতি যতনহি 
শিরপরি থাঁরি যতন করি 

কাঁননে কুস্থম ভেল পরকাশ 

৩৩/০ 

আঁকর 

সমুত্র ৭১ 

সং ২১ 

গী ১২৫ 

২৬৪ 

২৮৭ 

২৭৫ 

৭০৫ 

৩৩৭৯ 

সমুদ্র ৪৭১ 

সমু ৪৭১ 

৯৯২ 

১৪নন 

শ্ণদ। ২৫।৮ 

ক্ষণদ। ২৯ 

১২৭২ 

ক্ষণ] ২৬১১ 



৩।০ গোবিন্দদালের পদাবলী ও তাহার যুগ 

গৌঁবিন্দগীতাবলীর অন্যান্য পদ বন্থমতীর “বৈষ্ণব মহাঁজন পদাবলী চতুর্থ খণ্ড--গৌঁবিন্দদঁসের পদাবলী” হইতে 

গৃহীত। 

বৈ গে। পদ আকর 

৪৬০ ২ ভজহু রে মন নন্দনন্দন ৩০৩২ 

২৫৭ ৭৮ গোবিন্দ আওত গোধন সঙ্গে অ ১২০ 

১৩ ৮৪ মত্ত মউর শিখণ্ডক মঞ্ডিত কী ৬৮ 

৪৮ ৯৯ কাহ। কুমুদিনী কহ? উয়ল সা. প (১) ৭৮ 
৪৯ ১০০ কাঁন-কথ। শুনি গদগদ ভাঁষ সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় পৃঃ ১৩৮ 

৫০ ১০১ সজনি কাহে মিনতি করু মোহে অ ৭৩ 

১৬৩ ১০২ পরিজন সকল মন্দির তেজি গেলহি রসমঞ্জবী পুঃ ১৪ 

১৬3 ১০৩ রজনী উজোৌরল চান্দে অ ৮৭ 

৩৬ ১১২ মুদিত নয়নে হিয়। ভূজযুগ চাঁপি ৯৩ 

৯২ ১২৯ শাম অভিসারে চললি সুন্দরী অ ৮০ 

২৪৬ ১৭৫ সখীগণ মেলি-যে করল পয়।ন অ ১১৭ 

২৪৭ ১৭৬ কেলি-অবশেষে ও বরনাহ অ ১১৮ 

২২ন ১৮১ নাগর সঙ্গে রঙ্গে যব বিলসই ৭৭১ 
২৩০ ১৮২ বহুক্ষণ পরিচয় ভেল ৭৭২ 

২৩১ ১৮৩ আর কিয়ে কনক কধিল তন্গ ৭৭৩ 

৪৪১ ১৮৪ সখীগণ সঙ্গে চলল বররঙ্গিণী ২৭৭৯ 

৪৪১৭ ১৮৫ আন ছলে আন পথে গমন ২৭৮৩ 

২১৮খ ১৮৭ রজনী প্রভাতে উঠিয়। নাগর তেজল পদরসসাঁর, অ ৯০ 

২৮৫ ১৮৮ জাগি শ্তামকোর বৈঠল নারী কী ২৩১ 

২৯১ ১৮৪ বনমাহ। কুন্ুম তোড়ি সব সখিগণ সং ৩৪৭ 

৬৮ ১৯০ কালি ষে পেখলু কালিম সাজ অ ১০৮ 

টি ১৯২ দুহু মুখ দরশি বিহসি দুহু অ ৭৮ 

৪৪৯ ১৯৩ বাঁধা মাধব দুহু তঙ্ছ মিলন ২৮৩১ 

৩৯৮ ১৯৪ সময় জানি সখী মিলল আই ২৪৮৬ 
৩৯৯ ১৯৫ গুরুজন জাঁগল তৈ গেল বিহাঁন ২৫১৮ 

৪০০ ১৯৬ রামক নীলবসন কাহে পিন্ধ ২৫৩৯ 

৪০৪ ১৯৭ রাধাবদন চাদ হেরি ভুলল রে ২৫৫৪ 

৪০৭ ১৯৯ কাঙ্গক দরশন ভেল ২৫৯৪ 

রি টি লেহ ছুলহ কুল রাঁমা ৪ 
৬৩ ২০১ আধ আধ অঙ্গ মিলল রাঁধা কানু সে 



9৪২৬ 

৪৩৯ 

885 

২৪ 

৫ 

২২৮ 

১৫৪ 

১৩৮ 

গে! 

২০৩ 

২০৪ 

২০৫ 

২০৬ 

২০৭ 

২৮ 

২১১ 

২১২ 

২১৩ 

২২১ 

২৬০ 

২৬১ 

২৬২ 

২৬৩ 

২৬৫ 

২৬৮ 

২৭১ 

২৭২ 

ভূমিকা_-পরিশিষ্ট 

পদ 

নিরমল বাঁতি বৈঠল দুজন 

( শুদ্ধ পাঁঠ “বিরমল রতি বৈঠল দুহুজন” ) 

মঞ্চ চরণযুগ যাবক রঞ্চন 

নিশি অবশেষে জাগি সব 

নিশি অবশেষ কোকিল ঘন 

হনি নিজ আচরে রাইমুখ মৌছই 

শ্রমজলে ভিগল দুহুক শরীর 

সখীগণে কা পুছত কত বার 
রৃতিরস অবশ অলস অতি 

যতনহি বাই লেই চলু মন্দির 

নিজ মন্দিরে ধনী বৈঠল বিরহিণী 

তন্ত তন্ঠ মিলনে উপজল প্রেম 

বিপিনহি কেলি কয়ল ছু 

বেশ বনাঁই বদন পুন হেরই 

তহি স্থগমন করল বররঙ্গিণী 

যে। গিরি-গোঁচর বিপিনহি 
মথুর] সঞ্জে হবি করি পথ চাতুরি 

অধর স্ধারসে লুবধক মানস 

তুয়। মুখচন্ত্র কোটি জিনি 

কনক মুকুরে আপন মুখ হেরি 

রমণী সমাজে তুহাঁবি গুণ ঘোষই 

কীহা নখচিহ্ন তুহু স্থন্নরি 

তেজল তুয়া সঞ্ে অঙ্গ সঙ্গ হি 
টাদবদ্দনি তুহু বাম! 

গুরুজন বচন শ্রবণে তু £. 

তেরছ নয়নে ধনি হেরই বাম 2 

সজল নয়নে ধনি হেরই রাম 

যত তোহে যতনে কহলু' বেরি 

সুন্দরি এছে বিদগধ মন 

কত পরকারে তাহি পরিচয় 
তুবিন্ত সুখময় শয়ন তেজল 

মাধব অপরূপ পেখলু বাম! 

সে। বহুবন্পভ সহজহি ভোর 

৩1৮৩ 

আঁকর 
২৮৩২ 

ক. বি ৩৯৩ 

২৪৭৮ 

২৭৫০ 

২৭৫২ 

২৭৮৪ 

২৬৩২ 

২৭৪৫ 

২৭৭৪ 

২৭৭৫ 

২৭৬৫ 

২৭৬৬ 

২৮৪৬ 

২৮০৬৪ 

৭০৯ 

সমুদ্র ৩৮২ পৃঃ | 

১৯৮৮ 

অঙ৯ 

অ ৮১ 

অ ৮২ 

৪8২৪ 

৪৯৩ 

৫০৮ 

৫০৯ 

অ ৯৪ 

অন৫ 

অ ৯৬ 

অ ৭৭ 

৭৬৮ 

৫৩১ 

৫২৪৯ 

৫৪৩ 



৩1, 

বৈ গে! 

রি ২৭৫ 

২৭৬ ১৭৬ 

১৬৫ ১৭৮ 

স ২৮৩ 

বি ২৮৫ 

১৩৬ ২৮১ 

১০৮, 9০ 

২৭০ ৩০৩ 

২৪৪ ৩০৬ 

২৯৫ ৩০৭ 

৯৬ ৩০৮ 

২৯৭ ৩০৪ 

- ৩১০ 

নি ৩১১ 

২৬৩ ৩২৪৯ 

- ৩৩০ 

৩০৪ ৩৩৫ 

৪৯২ ৩৩৮ 

টি ৩৪০ 

সি ৩৪৪ 

৩১১ ৩৪৫ 

৩১৭ ৩৩৬ 

৩১৮ ৩৪৭ 

৩১৪৯ ৩১৮ 

২৫৮ (প্রাচীন কবির ৩৫5 

গ্স্থাবলী পৃঃ ৩৫৭) 
২৬২ (প্রাচীন কবির ৩৫৫ 

গ্রস্থাবলী পৃঃ ৩৫৯) 

গোবিন্দদানের পদাবলী ও তাহার যুগ 

পদ 

সন্কেত লাগি রজনি হম জাগরি 

কান্ছক সন্দেশে বেশ বনি আয়লু 

হরিণ'নয়নি ধনি তেজি নিজ মন্দির 

অন্তরে উৎলল প্রেম-তরঙ্গ 

একে তুছ নাগরি সব গুণ আঁগোরি 
কুঞ্জে কুনুম হেরি পন্থ নেহারই 
মাধব মনমথ ফিরত অহ্র| 

তোহারি হৃদয় বেণি বদরিকা শ্রম 
এ ধনি জনি কহ কান্ণক সন্দেশ 

ঝরত নয়ন লোরে পরিপূরিত 

উপেখল রাই জানি বর নাগর 

নাগর পুন যাই পদ ধরি সাধই 
সজল পঙ্থজ দল পদুমিনি আনি 

দুতিক বাণী শুনি ধনি উলসিত 
গোঁঠে গোচর গৃঢ় গোপাল 

শুন মাধব তু সে রহলি মধুপুর 

যব ধনি কানু কয়ল তহি কোর 

নবঘন কাঁনন শোহন কু 

আঘন মাঁস রাঁস রস সাঁয়র 

সজনি মধুপুর চলব মুবাঁরি 
কতহু' যতন করি প্রেম বাঢ়ায়লু 

প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল 

কহিতে কহিতে ধনি মুরছতি 
ধনি কেনে মুদল নয়াঁন 
পরাণ পিয়। সখি হামারি 

উলসিত মধু হিয়। 

আকর 

রসম্থরী পৃঃ ২২ 
৩৬১ 

অ ৮৮ 

অ ৯৮ 

8৫৪ 

অ ৮৩ 

৩১৮. 

১৩৫২ 

অ ১০৯ 

অ ১০০ 

অ ১০১ 

অ ১০২ 

গী ২৪০ 

অ ১০৪ 

১৯৩০৭ 

অ ১২৭ 

কী ১৯৩ 

১৫৫২ 

১৮১৪ 

অ ১২২ 

২৮০৭ 

১৬৪০ 

অ ১২৪ 

অ ১২৫ 

১৬৭১ 

১৭০৪ 



সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যাখ্যা 

ক.বি.--কলিকাতা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি (৬২০৪) 

(ক. বি. ৯৭ বলিলে এই পুথির ৯৭ সংখ্যক পদ 

বুঝিতে হইবে ) 

ক. বি. ৩০১--কলিকাঁতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের ৩০১ সংখ্যক 

পুথি; উহাতে একান্ন পদ আছে। এ পুথির তারিখ 
১০৭৫ সাল 

গে গোৌবর্ধনের পুথি 

ব_বরাহনগর গ্রন্থমন্দিরের পুথি (সংখ্যাঁর দ্বারা কোন্ 

পুথি তাহ! নির্দেশ করা হইয়াছে ) 

বৃ-বৃন্দাবনের পুথি 

র-রাঁধাকুণ্ডের পুথি 

সা. প.__বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথি (১৮৩ সংখ্যক 

পুথি ১ এবং ২০১ সংখ্যক পুথি ২ সংখ্য দ্বার। 

নির্দেশ করা হইয়াছে ) 
অ-_অপ্রকাঁশিত পদরত্বীবলী, সতীশচন্্র রায় সম্পাদিত। 

( পদসংখ্য। উল্লেখ কর! হইয়াছে ) 
কী- কীর্তনানন্দ,। বনওয়ারিলাল গোস্বামী কতৃক 

প্রকাঁশিত। (পৃষ্ঠ উল্লেখ কর! হইয়াছে ) 

গী-_গীতচন্দ্রোদয়, হরিদীস দাঁস বাবাজী কর্তৃক প্রকাশিত। 

( প্ঠ। উল্লেখ কর। হইয়াছে ) 
তরু-পদকল্পতরু, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ। 

( পদম'খ্য। উল্লেখ কর! হইয়াছে ) 

ত--ভক্তিরত্বীকর__বহরমপুর সংস্করণ। (পৃষ্ঠা উল্লেখ 

কর। হইয়াছে ) 

রস-_রস্মঞ্জবী, বঙ্গীয় মাহিত্য পরিষৎ সংক্করণ। (পৃষ্ঠ 

উল্লেখ কর! হইয়াছে ) 

সমুদ্র--পদামৃতসমুদ্র, রামনারায়ণ বিদ্যারত্বের প্রথম 

সংস্করণ। (পষ্ঠ। উল্লেখ কর! হইয়াছে ) 

সং-_সংকীর্তনামৃত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিযৎ সংস্করণ। 

( পদস'খ্য। উল্লেখ করা হইয়াছে ) 

সিদ্ধান্ত--সিদ্ধান্তচন্ত্রোদয়-_বাঁবিহারী সাঙ্যতীর্থের 

সংস্করণ। 

ক্ষণদ।-_ক্ষণপাগীতচিন্তামণি_-রাঁধাঁনাথ কাবামীর 

সংস্করণ। ক্ষণদাঁর সংখ্য। ও পদসংখ্য। উল্লেখ করা 

হইয়াছে। যথা ৯৩-_অর্থ নবম ক্ষণদার তৃতীয় 

পদ। 





হইতে পারে। 

অন্রুরের মৃত্তি ধরি দারুণ বিধাতা 
অঙ্গে অনঙ্গ-জর মরম বিষম শর 

অচপল চীতরতন তোঁহে সৌপল 

অঞ্জন গঞ্জন জগজন রঞগ্ন 

অতন্ুঙ্ন্দর গৌর কিশোর 

অতঠ্িত যামিনিকন্ত 

অদ্বৈত আচাধ্য গৌরাজ শিবে 
অধর স্ধাঁরসে লুবধক মানস 

অন্তবে উলল প্রেম তরঙ্গ 

অনাথ সমান রাই রহিল! পড়িয়! 
অপরূপ গোঁর। নটরাঁজ 

অপরূপ মোহন শ্বাম কিশোর বয়স 

অপরূপ রমণী অভিলাষ 

অপরূপ হেমমণি ভাস 

অপূর্ব বীণার গান শুনিয়ে শ্রবণে 

অবনত আনন আচরে গোই 

অবল৷ কি গুণ জানি ধরে 

অবশেষে ইন্দুরেখি ধীরে ধীরে 

অবন্থু সথখিগণ বুঝি কহতহি 
অভিনব গোরি বসতি পতিগেহ 

অভিনব জলধর অঙ্গ 

অভিনব নীল জলদতন্থ ঢরঢর 

অভিনব রঙ্গিনি সঙ্গে বিনোদিনী, 
অন্বর ভরি নব নীরদ ঝাঁপ 

অস্বরে ডস্বর ভরু নব মেহ 

অরুণিত চরণে রণিত মণিম্রির 

জ 

পদম্চী 

প্রথম চরণে গুরুত্বপূর্ণ পাঠাস্তর থকিলে তাহাঁও পুত হইয়াছে; যথ] ৬০১ সংখ্যক পদের আরম্ভ পদ- 
কল্পতরুতে--“আর কিয়ে কনককষিত তন্ট” ; ৩০৬ সংখ্যক পদের ক্ষণদাগীতচিস্তামণিতে আবস্ত “কি পেখলু বে 
সখি যুগল কিশোর”, পদাম্ৃতসমুদ্রে “পেখলে | রে সখি।” এই জাতীয় পাঠান্তর পদসথচীতে স্বতন্তরভাবে পদের 
আর্ত হিসাবে উল্লিখিত হইল। তাহ1 না হইলে শুধুমাত্র আরস্ত দেখিয়। পুরাতন পদকে নৃতন পদ বলিয়। মনে 

৭৫৬ 

৩৬১৭ 

২৫৭ 

৯১৮ 

৩৭ 

৩২৩ 

৪৯৩ 

৫২৪ 

৮২ 

১৭১ 

১৬৪৯ 

৫৫৩ 

৩৫৯ 

৩৪৬ 

১৬৪ 

অগিত পক্ষে শশী দিনে দিনে 

আওয়ে কুম্থমে বনি রাই রমণীমণি . 

আওয়ে মণুখতু মধুর যাঁমিনি 
আওয়ে মধুমঙ্গল ভালি 

আকুল কুটিল অলককুল সমবী 

আকুল চিকুর চারু শিখি চন্দ্রক 

আকুল প্রেম পহিলে নাহি হেরলু 

আ'ঘন মাস রাঁসরস-সায়র 

অ।চরে মুখশশী গোয় 

আঁজ তুঙ্গ শঙ্কর দেবা 

আজ কেনে আবে সখি তন্থু মোর 

আনব কৈছে তেজলি গেহ 

আজু বিপিনে যাঁওত ( আঁওত ) কান 

আশজ্ত মুঞ্জ পেখলু রাই 

আছু যে৷ পেখলু' গোরি কিশোরী 

আজু শচিনন্দন নব অভিষেক 

আজু শিঙ্গারে ধনি বে চলু বালা 

আদরে আগুসরি বাঁই হৃদয়ে ধরি 

আদরে বাদর করি কত বরিখসি 

আধ আধ অঙ্গ মিলল বাঁধ। কান্ধু 

আধক আঁধ আধ দ্িঠি অঞ্চলে 
আন ছলে আন পথে গমন কয়ল 

আনহি ছল কৰি স্থুবল করে ধরি 

আম্ধল প্রেমে পহিলে নাহি হেরলু 
আনন্দনীর যতনে হরি বারত 

আপন জানিয়। সন দেখিয়! 

১৭৫ 

৬৩৩ 

৬৬ 

১৯১ 

৪৪১ 

৬৫৩ 

৫০৩ 

১৯০ 

৮০৩৬ 



৩৮৩ গোবিন্দদাঁসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

আর কিয়ে কনক কষিত তন্ত 

আস্ত আশ্ত বিনোদিনী বস্য সিংহাসনে 

ইথে অস্তরে হরি মনিরে গেল 

ইন্দু অমিয়। বয়ান আঁগোঁরল 

উহ মবুষাঁমিনি মাহ কাহে 
উজর জলধর শ্যামর অঙ্গ 

উজোর রাতি শেজ নব কিশলয় 

উজোর শশধর দীপক জাঁরল 

উঠহ নাগর হরি আলিস পরিহরি 

উত্তর ন। পাই যাঁই সখি কুগুহি 

উদয় করয়ে মেঘ গরজে গভীর 

উপেখল বাই জানি বর নাগর 

উলসিত মধু হিয়া আন আঁওব পি 

উয়ল নব নব মেহ 

খতুপতি বিহরই নাগর শ্যাম 
খতৃপতি রাঁতি উজাগর জরজর 

খতৃপতি বাঁতি উজোরল চন্দ 
খতুপতি রাতি বিরহ জরে জাঁগরি 

খতুপতি রাতি রজনী উজোরল 
এই ত মাঁধবীতলে আমার লাগিয়। পিয়া! 

এই বৃন্দাবন পথে নিতি নিতি 

এই মনে বনে দাঁনী হইয়াছ 
এক অনেক এক পুন বাঁজসি 

একদিন মহাপ্রভু নবদ্ীপ পুরে 

এক দ্রিবম হাম মথুর। সমাগম 

একলা যাঁইতে যমুন! ঘাটে 

একে তুছ' নাগরি সব গুণে আগরি 

একে বিরহাঁনল দহই কলেবর 

একে সে লোকের কথা সহনে 

এ কোন রঙ্গ তোঁর দেবি জিজ্ঞ।সিল 

এ গজগামিনি তে। বড়ি সিয়ান 

এত দিনে গগনে অখিন রহ হিমকর 

এত ব্ধপের মানুষ কভু নাহি দেখি 

এতেক বচন যদি গোগীগণ কৈল 

৬০৬ 

তি 

৪ ১৮ 

৭৯৭ 

৫৩৬ 

এতেক মন্ত্রণ। করি সব সখী মেলি 

এ দুতি স্থন্দরি করু অবধান 

এ ধনি আচরে বদন ঝাপাঁও 

এ ধনি এ ধনি করু অবধান 

এধনি এ ধনি বচন শুন নিদান 

এ ধনি জনি কহ কান্ুক সন্দেশ 

এ ধনি না করু পসাহন আন 

এ ধনি পছুমিনি পড়ল অকাঁজ 

এধনি কূপ নাহি হয়ে নয়ন 

এ নব নাঁবিক শামর চন্দ 

এ রাঁপ মণ্ডল মাঝে যুগল কিশোর 

এ সখি অপরূপ পেখলু রাম 

এ সখি কহইতে কহই না জান 

এ সখি কি কহব করম হামার 

এ সখি শাঘসিন্ধু কি চোঁর 

এ সখি হেরি রতন মোহে ধন্দ 

এছন কান্টন সে হেন বূপগুণ 

এছন বচন কহুল যব কাঁন 
এছন শুন রূপমঞ্জরি চলতি 

ও অবল। চিব্বিরহ বেয়াধিনি দশমীদশ। 

ওই দেখহ অঙ্গরাগে আওল 

ও নব জলধর অঙ্গ 

ও নব নাগর রসের সাগর 

কঞ্জ চরণযুগ যাঁবক-রঞ্জন 

কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল 

কত কত আদরে ভরি করু কোর 

কত কত ভুবনে আছয়ে বর নাগরি 

কত পরকারে তহি পরিচয় দেল 

কতয়ে কলীবতি যুবতি স্থমরতি 

কতহু' প্রেমধন হিয় মাঁহ1 সাঁচি 

কতহু যতন করি প্রেম বড়াইলু 
কতহ' যতন করি বাই স্ুনাগরি 

কদশ্বমূল মণ্ডপে হরি. 

কনক মুকুরে আপন মুখ হেরি 

২৮৪ 

৪৪9২ 



কনকলতা কিয়ে বিকশল পছুমিনি 

কন্দল কুন্ম স্থকোমল কাঁতি 

কপট কে। কন্দ সে। যছুমন্দন 

কবিপতি বিছ্যাপতি মতি মানে 

করতলে কুঞ্ধমে সো মুখ মাজল 

করতল বদনচাদ রহ থীর 

করি জলকেলি অলি মঞ্ঞে বাঁল। 

করিয়ে পুরুষ বেশ রাঁধারে যতনে 

পলহ করিয়া ছল আগে পগ€ চলি গেল। 

কলি তিমিরাকুল অখিল জীব হেরি 

কহুল মো৷ খলজন দেখল কান 

কহিতে কহিতে ধনি মুরছিত ভেল 
কহে বুন্দা সহচরি শুন ওহে 

কাঁচা কাঞ্চন কাঁতি কমলমুখি 

কাঞ্চন মণিগণে জন্গু নিরমাওল 

কাজর ভ্রমর তিমির জন্ু তচ্চরুচি 

কাঞ্চন কমলক কান্তি কলেবর 

কাঞ্চন কমল পবনে উলটায়ল 

কাঞ্চন গোরী ভোরি বুন্দাবনে 

কাঞ্চন যুথি কমলময় গোরি 
কানন কুগ্ধে কুস্থম পরকশ 

কানন কুহ্থম তোঁড়ধি কাহে গো 

কাননে কামিনি কোই না যায় 

কাননে সবহু কুস্থম পরকাশ 

কানড় কুসুম কোমল কাঁতি 

কান আনিতে সোই সহচরি 

কান্থ উপেখলু মোয় 

কান্থু উপেখি ধনি ভাবই একাকিণি 

কানু উপেখি রাই মহি লেখই 

কান্থক গোঠগমনে বিবহীতুর 

কানু কথা শুনি গদগদভাষ 

কান্তক দরশন ভেল সহচরি 

কানু প্রবোধ করি চতুর সহচরি 

কান্ধক প্রবোধ করি সহচরি যাই 

পদস্চী 
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কান্থুক বিরহে স্বধামুখী জরজর 

কান্গক মুখে শুনি গদগদ ভাষ 
কান্ুক সন্দেশে বেশ বনি আলু 

কা নহ নিঠর চলত যে! মধুপুর 

কানু বান হেরি উছলিত অন্ত 

কানু বিরস কি লাগি 

কানর লাগিয়। জাগিয়। পোহা।ইন 

কান্স সাধলি বেরি বেরি সো রূপ 

কান্দয়ে কীন্তিকা রাণী 

কাঁখিনি করি কোন বিহি নিরম|য়ল 

ক।মিনি কাই কহল কত মৌয় 

কাঁল। কেলিকদম্ধতলে ওন। নব 

লি দমন ধিন মাহ 

ক)লিন্দা কিনারে নাগর রা 

ক।লিন্দা তার সুধীর সমীরূণ 

কালি যে পেখলু' কালিম স।জ 

ক।লিক্প দেখি তখন 

কপি হাম কুগ্ধে কান যব ভেট 

কালিয় অঞ্চন কান কুটাল হাঁস 

কালিয় গঞ্জন কান ঝু'টাল হাস 

কালিয় দমন জগতে তুয়! ঘোষই 

কালিয় দমন দিন মাহ 

কাহারে কহিব কার পিখিতি 

কাহে পুন গৌর কিশোর অবনত 

কাঁহ। কুমুদিনি কাহা উয়ল হিমকর 

বাহ! নখচিহু চিহ্ুলি তুহ" সুন্দরি 

কিকরব গোরস দান 

কি করব মুগম়্দ লেপন তোর 

কি কহব রাইক লেহ! 
কি কহুব রে সখি কহনে ন! জান 

কি কহব রে সথি বাইক পোহাগি 

কি কহিলি কঠিনি কালিদহে পেঠবি 

কি খেনে হেরিলাম শ্তাম রায় 

কি পেখিলু বরজরাঁজকুলনন্দন 
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৩০ গোবিন্দদাঁসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

কি পেখলু' বে সখি যুগলটিশোঁর 

কিনা শোভা রে মধুর বৃন্দাবনে 

কিব। সে বাঁধার রূপ কিরণ ত।য় 

কিষে শুনি সধাময় মুবলার বব 

কি রিতি করব অব হাথে 

কি রূপ দেখিন্ঠ মধুর মুরতি 

কি শুনি স্থধ] মুরলী বব 

কিশোর বয়পমণি কাঞ্চন অভরণ 

কিশোরি কিরণে ছুইে অতি ভেল ভোর 

কি হেপিলাম অপরূপ গোঁর। গুণনিধি 

কি হেবিলাম কদম্বেদ তলে 

কিয়ে শুভ দরশনে উলদিত লোচনে 

কিয়ে ঠিমকর-কর কিয়ে নিঝর ঝর 

কীন্নক মুখে শুনি জরতি আগমন 

কুঞ্চিত অলক উপরে অলি মাতল 

কুধিত কেশিনি নিরূপম বেশিনি 

কুগ্ঠ কুপ্র ভেল কোকিল শোকিল 

কুগ্তভবনে ধনি তুয়াগ্ডণ গনি গনি 

কুপ্ধর বরগামিনী রাই 
কুঞ্জে কুন্থম হেরি পন্থ নেহাঁরই 
কুটিল কটাখ-বিশিখ ঘন বরিখন 
কুটিল কুন্তল ধক্থম কাঁচনি 

কুটিল। কুমতি তখন হেরিয়া 

কুটিল! চলিল গোগীদের ঘরে 

কুন্দ কনক কলিত কর কঙ্কণ 

কুন্দন কনয়! কলেবর কাতি 
কুন্দন কুস্থম স্থকোমল কাঁতি 

কুন্দ কুন্থমে তরি কবরি ভার 
কুবলয় কন্দল কুস্থম কলেবর 

কুবলয় কুসুম কলেবর 

কুবলয় নীল রতন দলিতাঞ্জন 
কুলবতি কঠিন কপাট 

কুলবতি কোই নয়নে জনি হেরই 
কুল-মরিযাদ কপাট উদঘাটলু" 
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কুহ্থমিত কুগ্গ কলপতরু কাঁনন 

কু্ম তুড়ি ছু সেজ বিছায়ল 

কুস্থমে ভরল নব পল্লব দোল 

কৃষ্ণ লাগি উপায় না রাখ 

কেলি অবশেষ ও বর নাহ 

কেশর মৃত্তিকা আনি অঙ্গে 

কোই করয়ে জনি বোখে 

কোথা যাও পরাণ বাধার 

কোন সখী নৃত্যগীতে শ্রান্তিযুক্ত হয়া 

কোরে রহিতে যে মাঁনয়ে দুর 
খিতিতলে স্থতলি বাল৷ 

খেলত কফাগু বুন্দাবন চান্দ 

খেল।রসে ছিল কৃষ্ণ ছিদাঁমের সনে 

গগনহি নিমগন দিনমণি কীঁতি 

গগনহি মগন সগন রজনীকর 

গলে অন্বর ধরি জোরি যুগল কর 

গহন বিরহগহ লাগি 

গহন বিরহক আগি 

গিরি পরিহরি করিলেন শ্রীহরি 

গুরু গরবিত ধনি নাহি করে ভয় 

গুরুজন গঞ্জন বোল গৃহপতি 

গুরুজন জাগল ভেল বিহাঁন 

গুরুজন নয়ন বিধুস্তদ মন্দ 

গুরুজন পরিজন ঘুমাঁওল জান 
গুরুজন বচন শ্রবণে তুই ধারলি 

গুরু দুরু বঞ্চউ উ জোর চন্দ 

গোখুর ধূলি উছলি ভরু অশ্বর 

গোঠহি মাঝহি করল পয়ান 
গোঠে গোচর গৃঢ় গোপাল 
গোঠে প্রবেশ করায়ল গোগণ 

গোঠে বিজই ব্রজরাজ-কিশোর 

গোঁঠেরে সাজিল বিনোদিয়! 

গোধন সঙ্গে রঙ্গে ষছুনন্দন 

গোবিন্দ আওত গোধন সঙ্গে 
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গোরখ জাঁগাই শিক্গারব করত 

গোরারূপ সদাই পড়িছে মোঁর মনে 

গোরি স্ুনাগধি অধরে অধর ধরি 

গোঁলোক ছাঁড়িয়। পহু কেনে বা অবনী 

গৌর নটবর হেরি গত দিবাঁকর 

গৌরবরণ তন্থু শোহন মোহন 
গৌরাঙ্গ করুণাসিন্ধু অবতার 
গৌরাঙ্গ পতিতপাবন অবতারী 

গৌরি আরাধন ছলে চলু কানন 

গৌরি আরাধন ছলে রহু 
ঘন ঘন দীঘ নিশ্বাস ছোঁড়ত 

ঘন ঘন নীপ সমীপহি শুনিয়ে 

ঘন রসময় তন্ন অন্তর গহিন 

ঘন শ্যামর তন্চ তুহু' কিষে 

ঘুমে আলাপয়ে কত পরবন্ধ 

চটপটি ধুলি ঝাড়ি নাগর বৈঠল 

চণ্তীদাঁস চরণ চিন্তামণিগণ 
চন্দন চান্দ লিখি চুম্ঘই কানু 

চম্পকদাম হেরি চিত অতি কম্পিত 

চম্পক লতি অতি ধুলহি ধুসর 

চম্পক সোন কুস্ধম কনকাচল 

চরণে লাগি হরি হাঁর পিশ্ষাঁপ্ল 

চল চল চঞ্চল চলিতহি যাও 

চল চল বৃন্দাবন শ্যাম দেখি গিয়! 

চল চল মাধব তোহে পরণাম 

চলচল মাধব মোহে সঙ্গ করি 

চলবহু' মাথুর চলব মুরারি 

চল বুন্দাবনে ধনি চল বৃন্দাঁবনে 

চল বুন্দাবনে বাঁই চল বুন্দাঁবনে 

চলল ( চলিলহি ) মন্দিরে নওল কিশোরি 

চললি রাজপথে রাই স্থনাগরি 

চলু অভিসারে বিনোদিনী রাঁধে 

চলু গজগামিনি হরি অভিসার 
চাতক সম হরি সন্কেতে রবইতে 

পদস্থচী 
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টাচড় চিকুর চড় পরি চন্দ্রক 

চাদ্নি রজনি উজাগবি নাগরি 

চাদবদনী চললি অভিসার 

চান্দ নেহাপি চন্দনে তন্তু লেপই 

চান্দ বনি তু রাম! 
চাঁত্রি চৌগুণ করল একু মেলি 
চিকণক।ল| গলায় মাল। বাজন নপুর 

চিত অতি চপল চরিত গতি তোরি 

চিঞ্র। চাতুরি চরণে ধরি রোওত 

চীত চোঁর গৌর অঙ্গ রঙ্গে 

চুড়ক চড়ে শিখণ্ডি-শিখণ্ডক 

চেন বা ন। চেন তুমি হইয়াছ ভূম্ব।মি 

চৌদ্িশে চকিত নয়নে ঘন 

ছিদামে লইয়। সঙ্গে বিপিনে বিহরে 

ছোঁডল স্থখময় কুহ্থম শয়ান 

জঙ্গম হেমলতা সম সো ধনী 

জটিলার ঘরে রঙ্গে 

জলদবরণ এক যুব। 

জলদি জলদ বিজুরি দিঠি তাঁপক 

জয় জগতাঁরণ কারণ ধাম 

জয় জয় বিজই কুঞে কুগ্তর 

জয় জয় বৃযভাঙনন্দিনী 

জয় জর শ্রীল রাঁম বঘুনন্দন 

জয় জয় শ্রীরুষ্চচৈতন্নম 

জয় জয় শ্রীনবদ্ীপ-স্থধাকর 

জয় জয় শ্রীশিবাস গুণধাম 

জয়তি জয় বুষভানুনন্দিনি 

জয় রে জয় বৃষভাম্কন্ত। 

জয় রে জয় রে জয় ঠাকুর নরোত্তম 

জয় শচীনন্দন কর অবধান 
জাগি শ্তাম কোরে বৈঠলি নারি 

জানলু' রে হরি তোহারি সোহাগ 

জোয়ত পন্থ নয়নে ঝরু নীর 
ঝর ঝর জলধর ধার 

৬//০ 

১৬৫ 

৪২১ 

৩৫১ 

২৩৭ 

৪৫৮ 

১৭৩ 

১২৪ 

৪৮৮ 

১৫ 

১৯৩ 

৮১৪ 

৫৮৪ 

৮২০ 

১২৫ 

৬৩৫ 

১২৭ক 



রর ৩ 

ঝাঁপল উতপত লোবে নয়ান 

ঝুরত গৌধ কিশোর 

টারল €হমন শিশিরক অন্ত 

ঙডগমগ অরুণ উজাগনে লোচন 

ঢরঢর কী/চ। অঙ্গের লাবণি 

ঢলঢল কাঁচা কাঞ্চন মণি 

ঢলঢল সজল জলদ তন শখোহন 

তন্ন ঘন গঞ্জন জন্ঠ দলিত|গন 

তষ্ট তন্ট মীলনে উপজল প্রেম 

তশ্ঠ রুচিহরী কিরণমণি কাঁতি 

তপত কাঞ্চন কান্তি কলেবর 

তবে ভগবতি বলে শীত্রগতি 

তবে সব গোপীগণ মণ্ডলী কণি 

তরু তরু নব কিশলয় লগি 

তরুতলে বেঠই পন্থ নেহারই 

তরুণ অরুণ সিন্দুর বরণ 

তাঁপিনি তীর তীর তরু তর 

তাহি' স্থরগমন কয়ল বররঙ্গিণি 

তিল এক শরনে সপনে যে। মঝু বিনে 

ত্রিভুবনবিজয়ি মদন মহারাজ 

তুঙ্গ বচন প্রকাশি অঙ্গ দেবি 

তু বিন্ধ স্থখময় শেজ তেজল 

তু কি না জাঁনসি বাল। 

তু বিছুরলি গোরি রহলি মথুর! 

তুহ রহ গরবিনি বাসক গেহ 

তু রহ নিকরুণ মধুপুর মাহ 
তুয়৷ অপরূপ ব্ূপ হেরি 

তুয়। গুণে কুলবতী বরত সমাপলি 

তুয়া পথ জৌই বোই দিন যাঁমিনি 
তুয়। মুখচন্ত্র কোটি জিনি 

তেজল তুয়া সঞ্জে অঙ্গ সঙ্গহি 

তের্ছ নয়নে ধনি হেরই বামে 

তৈখনে সাঁজল সথি ছুই চারি 

ধত্রলোক্য আধার কৃষ্ণ নন্দের নন্দন 

গোবিন্দদাঁমের পদাবলী ও হার যুগ 

৬৯৫ 

৪৬৬ 

৬৬৫ 

২৭৮ 

৬১৬২ 

২৬৫ 

5৫৭ 

৪৭৮ 

৬৩০ 

শ৯০ 

তোহাবরি কোরপর যে হরি তোর 

তোহারি বিচ্ছেদ ভরমে হাম পামন্রি 

তোহারি সংবাঁদে জাগি সব যামিনি 
তোহারি হৃদয় বেণি বদরিকাশ্রম 

তোহে ( তোহি ) ধহল মধুপুর 

থার খিজুরি সম বাল। 

থোই কলাবতি মানে 

দরখনে নয়ন নয়ন শরে হানল 

ধরনে লোর নয়ন যুগ বাপি 

দা দারুণ দয্িত-দূষণ 

দিনধণি কিরণ মলিন ঘুখনগুল 

ছুই ছুই গোপিশি অন্তরে কৃষ্ণ 

ছুপজন বচন শ্রবণে তুভ' ধাণলি 

দুহু'ক ধরশনে উপজল প্রেম 

দু কর অচেতন দ্রেখি বনদ্রেবি 

দুহু জন আওল কুক মাহ্ 

দু'জন শিতি নিতি নব অন্গরাগ 

দুহু'জন যহি বনকোৌ'তুক মাঁজি 
দুহু মুখ দরশি খিহপি দু 

দুতিক বচন শুনি ধনি অন্ুরাগিণী 

দূতিক বাণী শুনি ধনি উলমিত 

দুতি কহে শুন শুন নাগর শ্যাম 

দৃূতি তুমি বুন্দাবনে হও আগুসার 
দ্বতিনুখে শুনইতে নাঁগর কান 
দ্ৃতিমুখে শুনইতে রাইক চরিত 

দূতি হিত ভাঁলমন্দ না জানিয়ে নাঁহ 
দুর সঞ্জে নয়নে নয়নে জনি হেববি 
দুরে কর বিরহিনি দুখ 

দেখত বেকত গৌর চন্দ 
দেখ দেখ নাগর গৌর সুধাকর 
দেখ দেখ রাধাঙ্কাধব সঙ্গ 

দেখ দেখি ওহে নাগর 

দেখ মাই যশোমতী কোরে কানাই 

দেখ রাঁধামাঁধব মেলি 

৬৪০) 

৭৬৮ 

৩১১ 

৮৩৬ 

১৪৭৯ 

চে %/ 2] 



দেখ সখি অটমীক রাতি 

দেখ সখি নাগর নাহ স্বজান 

দেখ সখি যুগল কিশোর 

দেখ সখি গোঁবি শুতল শ্তামকোর 

দেবি কহে জটলারে শুনহ বচন 

দেবি রাই শ্যাম সাধি 

ধনি কানড়-ছাঁদে বাধে কবরী 

ধনি কেনে মুদল নয়ান 

ধনি কোরে বিনোদ নাগর ুলল। 

ধণি ধনি কে। বিহি বৈদগধি সাধে 

ধনি ধনি রমণি শিরোমণি বাই 

ধনি ধনী রাধা আরে বনি 

ধনি ন। কর পসাহন আগ 

ধনী মুখপস্কজ বুক্কমে মাজই 

ধরি সখি আচবরে ভন উপচগ্ক 

ধরি সথি পাঁনি পরশে ঘন বাঁপপি 

ধৈরজ না রহে জুখ পরিযঙ্ক 

ধবজবজ্াঙ্কশ পহ্জকলিতম্ 

নখপদ হৃদয়ে তোহারি 

নটবর বেশ কেশপাশ 

নটবর ভঙ্গী ফাগু বঙ্গী 
ননদি মোর কৃষ্ণ নিধি 

নন্দনন্দন গোপীজনবল্লভ 

নন্দনন্দন চন্দচন্দন 

নন্দনন্দন নিচয় নিরখলু 

নন্দনন্দন রাঁজভূষণ 

নন্দনন্দন সঙ্গে শোহন 

নব অন্ুরাগিণী নব অন্ুরণগ 

নবঘন কানন শোভনপুঞ্ত 

নবঘন কিরণ নব নাগর 

নব নব কুসুম তোঁড়ি সব সখীগণ 

নব নব গুণগণ শ্রবণ রসায়ন 
নব নীরদ তন্ন তড়িতলতা৷ জন্গু 

নব যৌবনি ধনি চলু অভিপার 

পদস্থচী 

৫৬৪ 

৫৪8৩ 

৮৪০ 

৪8৩ 

১৬১ 

১৩৪ 

৪৫৬ 

৭৮০ 

২৮৪ 

৫৪৭৯ 

৫৯ 

৭৬ 

৭২ 

১১৩ 

৬৮৮ 

নব যৌবনি ধনি জগ জিনি লাবনি 
নবীন নলিনীদল জিনি তঙ্ছ 

নয়নক অঞ্চনে অধর ভেল রঞ্জিত 

নয়নক কোণে ন। হেরি নিজ নাহ 

নয়ানভূষণ শ্া'ম দরশন 

নয়নে হের রে হের যুগল মাধুরি 
ন। কর পরের বোলে ইহ। পরতিত 

ন। করি শিরে দেও হাত 

নাগর টেরে টেরে হেরই রাই বয়ান 

নগর পুন যাই পদ ধাপ সাধই 

নাগর সঙ্গে গঙ্গে যব বিলসই 

ন।গরি শেষ দশ। শুনি নাগর 

নাচে গোর। প্রেমে ভোর! 

ন।চে শচীনন্দন দেখি রূপসনাতন 

ন। জানিয়ে কে। মথুর। সঞ্জে আয়ল 

নাঁমহি অক্রুর ক্র,র নাহি 
নারীক বেদন যে| সব নাহি জানত 

নারী পুরুষ অব জগমন পীড়য়ে 

নরীরূপ ধৰি বদি যেতে পার শ্ঠাম 

নাহি উঠল তারে সকল সখীগণ 

নাহি উঠিল ফ্লোহে কুণ্ডক তীর 

নিকড়ে নাগরবর তুমি সে আমার 

নিকুধ মাঝাঁবে রাই বিনোদিনী 
নিকুঞ্ছে গুঞই মত্ত মধুকর 

নিজগণ সঙ্গে রঙ্গে কত ধায়ত 

নিজগৃহে শয়ন করল যব কান 

নিজগৃহে শয়ন করল যদুরাঁয় 

নিজ তন জারি দহন সঞ্জে কাজর 

নিজ মন্দির তেজি চললি নিতণ্থিনি 

নিজ মন্দির ধনি বৈঠলি বিরহ্ণী 

নিজ মন্দির যাই বৈঠল রসবতি 

নিদ্রা! অচেতন রাণী কিছুই 

নিধুবনে শ্যাম বিমোদিনি জোর 

নিন্দু আপন পরভাস 

৩/৩/০ 

৮২১ 

৬৯০ 

৭০8 

৭১৬ 

৬১ 

৪৭৬ 

১০১ 

৭৩ 

৯২ 

৭৮৫ 

৭৭৪ 



গোবিন্দদাঁসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

নিরদয় হে তুমি আর কি 
নিরমল বদন কমলবর মাধুরি 

নিরমল রাতি বেঠল দুহুজন 

নিরুপম কাঞ্চন রুচির কলেবর 

নিরপম হেম জ্যোতি জিনি বরণ। 

নিশমি নেহ|রসি ফুটল কদদ্ব 

নিশি অবশেষে কোকিল ঘন কুহরত 

নিশি অবশেষে জাঁনি সব সখিগণ 

নিশি দিশি জাগরি মধুপুর নাগরি 

নীরদ নয়ন নীরঘন সিঞ্চনে 

নীরদ নীল নয়ন নিন্দি নীরজ 

নীরস সরসিজ বাঁমর বয়ন। 

নীল নলিনীদল ত্চ অনুরঞ্ধই 

নীলরতন কিয়ে নবঘনঘট। 

নীলাচলে কনকাঁচল গোর! 

নীলিম মৃগমদে ত্ অনুলেপন 
নৃপুরের রুন্তঝুনধ পড়ি গেল সাঁড়। 

পটান্বর পরি অব নব নাঁগরি 

পতি অতি দুরমতি কুলবতী নাবী 

পতিতপাবন অবতার 

পতিতপাবন প্রভুর চরণ 

পতিতপাঁবনী ধনি শ্রীরাঁধা ঠাঁকুবাণী 

পতিত হেরিয়। কান্দে থির নাহিক বান্ধে 

পদতলে ভকত কল্পতরু সঞ্চরু 

পছুমিনি পুন পরবোঁধও তোঁয় 

পন্থ নেহাঁরি বারি ঝর লোচনে 

পস্থ পিছল নিশি কাঁজর কাঁতি 

পবন পরশে চলিত মৃদু পল্পবে 

পরখি পেখলু পুরুষ উত্তম 

পরবশ দেহ থেহ নাহি বান্ধে 

পরাঁণ পিয় সখি হামাঁরি পিয়া 

পরিজন সকল মন্দির তেজি গেলহি 

পহিল সমাগম বাঁধা কাঁন 

পহিল সম্ভাষণ চির অঙ্গরাগি 

৮১৬ 

২৪ 

৩৩৯ 

৩৪৭৯ 

৬১০ 

১৯১ 

৫৩ 

৭০৭ 

৩৮৪ 

পহিলহি কৃলতুলসম উয়ল 

পহিলহি বাঁধামাধব মেলি দরশন 

পহিলহি রাঁধামাধব মেলি পরিচয় 
পহিলে শুনিলু হাম শ্ঠাম ছুআঁখব 

পহু মোর শ্রীশ্রীনিবাস 

পাতিয় শমনক লাই 

পাপ চকোর চান্দ বলি ধাঁওল 

পাপী শাঙন মাস 

পিরিতিক রীত কোঁন অবগাঁহই 

পিয়ার কথা কি পুছমি রে সখি 

পিয়ার ঘুলের বনে পিয়ার ভ্রমর! 

পুলক পুরল অঙ্গ শিজগুণ শুনি 

পুলক বলিত অতি ললিত.হেমতন্থ 

পেখলু' অপরুব রাম। 

পেখলো৷ রে সখি যুগল কিশোর 
পৌখলি রজনি পবন বহে মন্দ 

প্রতি অঙ্গে রৃতিচিহ্ন আঁখি 

প্রভাতে পরের বাড়ী কোন লাঁজে আস 

প্রাতরে তু চলব মথুরাঁপুর 

প্রাণপিয়! দুখ শুনিঞা শশিমুখি 
প্রিয় সখী গমন করল প্রতি বনে বন 

প্রেম আগুনি মনহি' গুনগুনি 

প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল 

প্রেমে ঢরঢর কনয়। কলেবর 

প্রেমভরে ঢরঢর কনয়া কলেবর 

ফাঁগ্ড খেলত বর নাগর বায় 

ফাগুনে গনইতে গুণগণ ভোর 

ফুলের কুগুল ফুলের হার 

বটুকে পেটুক কহ শুন দেবি 
বড়াই আসিয়! বলে অতি বড় কুতৃহলে 

বদন ন। কর মলিন ছান্দ 

বদন নিছাই মোছি মুখমণ্ডল 

ববুর পিরিতে আমার না পুরিল সাধে 
বনকে কুস্থম তোঁড়ি নব সখীগণ 
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বনঘন কাঁনন শোভন কুগ্ত 

বনদেবী নহি আমি নন্দের তনয় 

বনমাহ। কুস্্ম তোড়ি মব সখীগণ 

বন্ধুয়। পাইয়। ধনি মীতল গরবিনি 

বয়স সমান সঙ্গে নব রঙ্গিনি 

বহুখনে পরিচয় ভেল 

বহুল বারি বরণ বন্ধুর 

বাজত ভম্ফ রবাব পাখোয়াঁজ 

বাঁঢল রতিরস বৈঠল দুহু' জন 

বামপদ বাড়াইয়] নারীর স্বভাব 

বাঁরত নয়ন লোবে পরিপুরিত 

বাপিত বারি কপুরিত তাঁণ্ঘ,ল 
বাঁসিত বিশদ বাসগেহে ৫বঠত 

বাঁধিতে বাঁধিতে চড়া তিলক হইল 

বিজন বনে বনে ভ্রমই ছু" 

বিদ্যাপতি পদযুগল সরোরুহ 

বিদ্ভাপতি যুগচরণ সরোক্হ 

বিনোদিনী না কর চাতুরীপন। 
বিপিনহি' কেলি কয়ল দু 

বিপিনে মিলল গোপনারি 

বিবিধ মিঠাই আঁচর ভরি দেল 

বিরমল রতিরণ বৈঠল ছুহু'জন 

বিরস বদনে গোরা কেনে আছে বসি 

বিরহ অনলে যদি দেহ উপেখবি 

বিরহ বেদনে সো বর নাঁরি 

বিরহিণী আকুলি ভূতলে সথতলি 

বিলাস করেন রাই কুঞ্ছে শ্তামসনে" 

বিহির কি বীতি পিরিতি আরতি 

বীজই বনে বনে ভ্রমই দুহু 

বুঝিয়া গোপিকা অঙ্গ দহিছে অন 

বৃন্দাদেবী সময় জানিয়া 

বৃন্দা বিপিনে বিহরই মাধবী মাধব 

বুষভাঙনন্দিনী নন্দনন্দন 

বৃষভাহ্ছনন্দিনী নব অস্থরাগিণী 
বৰ 

পদস্থচী 
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৫ ৫৮ 
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৮১ 
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৩০৩ 
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বুষভাঙ্গপুরেতে আনন্দকলরব 

বেনন সঞ্জে যব বন উতাবলু 

বেণুক ফুকে বুকে মদনানল 

বেশ বনাই বদন পুন হেরই 

বেঢ়ল গৌরাঙ্গী সব যশোদীনন্দন 
ব্রজনিজজন সঙ্গে কত কত ধাওত 

ব্রজরাজনন্দন বাঁজভূষণ 

ব্রজের পূজিত। পৌর্ণমাঁী ভগবতী 

ভজ কৃষ্ণ বৈষ্ণব ঠাকুর 

ভজহু রে মন নন্দনন্দন 

ভীঁন্ুকিরণ যছু অঙ্গ ন। পরই 

ভাঙনন্দিনি নন্দনন্দন 

ভাবে ভরল তন্ত অন্ুপাম রে 

ভাঁলই হুইল বাই ভালই হইল 

ভাঁল ভেল মাধব তুশু রহ দুর 

ভাঁল হৈল আইল! গোপী 

ভালে সে চন্দন চান্দ কামিনী 

ভীতক চীত ভুজগ হেরি যে। ধনি 

তুজগে ভরল পথ কুলিশ পত শত 

ভ্রমই গহন বনে গৌর কিশোর 
ভ্রমই ভবন বনে জন্তু অগেয়ান 

ভ্রমর গতিক ধ্বনি ঘন বাজে বা 

মনুপদ্ দংশল মদন তৃজঙল 

মনু মুখ বিমল কমলবর পরিমল 

মঞ্জু চরণযুগয।বকরঞ্চন 

মঞ্জুল বঞ্গুল নিকুঞ্জ মন্দিরে 
মত্ত ময়ূর শিখগুক মগ্ডিত 

মথুর! সঞ্চে হবি করি পথ চাঁতুরি 

মণি মঞ্জির ধনি চরণে 

মণিময় নৃপুর যতনে আনি ধনি 
মদন কিরাত কুস্থমশর দারুণ 

মদন মদলিসে শ্যাম বিভোর 

মদনমোহন তন্ন গৌবাঙগ সুন্দর 

মদনমোহন মুরতি মাধব 
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৪০৮৩ 

মধুখতু রজনি উজোরল হিমকর 
মধুপুর নারী হানি কহত ফেরি 
মধুর মধুর তুয়। বূপ 

মপুর মুবলি শবদ করসি 
মনমথ মকর ডরহি' ডর কাতর 

মন্দমন্দ মধুর তান 

মন্দির তেজি কানন মাহ পৈঠলু 
মন্দির বাহির কঠিন কবাট 
মন্দির বাহির স্থল অতি ুন্দর 

মরকত দরপণ বরণ উজোর 

মরকত মঞ্জু মুকুর মুখমণ্ডল 

মরিব মরিব সই নিচয়ে মবিব 

মরুজ উপাঙ্গ বীণ। বেণু মাঁধুরি 
মাথহি' তপন তপত পথ-বালুক 

মীথুর দুত করি গরুতহি মানি 
মাধব আজু মোর শুভদিন ভেল 

মাধব এক নিবেদন তোয় 

মাধব এ তোমার কেমন চরিত 

মাধব কি কহব দৈব বিপাক 

মাধব কি কহব ধনিক সম্তাপ 

মাধব কি কহব সে! বরনারি 

মাধব তরুতলে রাই 

মাধব তুছ' যব নিকরুণ ভেল 

মাধব তোহে মুনিগণ অবশেষ 

মাধব ধৈরজ ন। কর গমনে 

মীধব বিরহে মুরছি নব নাঁরি 
মাধব রাধা পেখলু আই 

মাধব বিরহ বিয়াধিনি রাই 
মাধব রাধা স্বাধীন ভেল 

মাধব সো অতি স্থন্দরি বালা 

মুকুট উপরি জটাজুট বান্ধল 
মুখদ্বিজরাঁজ অলককুলসঞ্চিত 

মুখমণ্ডল জিতি শরদ স্বধাকর 

মুখরিত মুরলি মিলিত মুখমোদন 

গোঁবিন্দদাঁসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

৪১০ 
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মুগধিনি নাঁকী মান ন। জানয়ে 

মুঞ্চি জানহু' হরি রাইক পরিহরি 

মুঞ্চি যদি বলে] পাঁসরে? কান 

মুদিত নয়নে হিয়। ভূজযুগ চাঁপি 
মুদির মরকত মধুর মূরতি 
মূরছিত যব রহ নাঁরি 
মুরতি শিঙ্গারিনি রাপবিহারিনি 

মুরলী অতি সুমধুর তান 
মুরলী মিলিত অধরে নবপল্লব 

মুরলী শিখিলে ঘদ্দি বিনোদিনী রাই 

মেঘ যাঁমিনি চলল কামিনি 

মে! মেনে মলু' মো মেনে মলু' 

মোহন বিজয়ী বনে দূরে গেও 

মৌলি মঞ্জুল গুঞ্জ ফলফুল 

যছকর উপরে চিরদিন গিরিবর 

যতনহি রাই লেই চলু মন্দিরে 

যতিখনে গোবারূপ আয়লু হেরি 
যব করু জলকেলি আলি সঞ্ঞে 

যব তোহে যতনে কহলু' বেরি বেরি 

যব দুহু লাঁয়ল নব নব নেহ 

যব ধনি কানু কয়ল তহি কোর 

যব ধনি ঘর সঞ্চে ভেল বাহার 

যব বিহি বালি সঞ্ঞে লেহ ঘটায়ল 

যব লহু লু হাসি মরমে 

যব হরি পাঁণি পরশে ঘন কাঁপলি 

যমুনাক তীর বন বানীর কুণ্ত 

যমুনাঁক তীরে তরুতল হুঁশীতল 

যমুনা যাইতে পথে রসবতী বাই 
যশমতি যতনহি সখি সঞ্েঃ 

যশোঁদ বলেন বাণী সে যে 

যাঁকর চরণ নখর রুচি হেরইতে 

যাঁমিনি জাগি অলস দিঠি পঙ্কজ 
যামিনি জাগি জাগি জগজীবন 
যামিনি শেষে বেশ করব তুছ' 
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যাহে লাগি গুরু গঞ্জনে মন রঞুলু 
ধাহা দরশনে তনু পুলকহি' ভরই 

ধাঁহ। পু অরুণ চরণে চলি যাঁত 

যাহ যাহ। নিকসই তনু তন্ন জোতি 

যুথে যুখে গোঁপী লইয়া! যশোদাঁনন্দন 
যেই হইতে শঠ নাগর উঠিয়! 

যে জন তুয়া সঞ্জে অঙ্গ সঙ্গহি 

যে দিগে পসারি আখি দেখি শ্যামময় 

যে! গিরি গোচর বিপিনহি সঞ্চর 

ষে। মুখ নিরিখনে নিমিখ না সহই 
যো ষটপদলম বহু কুস্থমে রম 

রুঙ্গকথ। আলাপনে আছে সব 

রঙ্গ দেবি সখি রঙ্গ ভঙ্গি করি 

রঙ্গিনি সঙ্গে তুঙ্গ মণিমন্দিরে 
রূচনে মণ্ডিত মঞ্ধির র্তিত 

রজনি উজাগর লোচনে কাজর 

রজনি উজাগরি নাগর নাগরি আখি 
রজনি উজাগরি নাগর নাগরি শৃতল 

বজনি উজোরল চান্দে 

রজনি গোঙায়লি রতিস্থখসাধে 

রজনি প্রভাঁতে উঠিয়া নাগর 

রজনি প্রভাতে চলল বররঙ্গিনি 

বূতন থারি ভরি চিনি কদলী 

বতন মগ্তরি ধনি লাবনি সায়র 

রতন মন্দিবে দুহ' নাগর নাগরি 

রতন মন্ৰির মাহ বৈঠলি সুন্দরি 

রতি অবসানে শ্যাম হিয়ায় 
রৃতিরণ তুমুল পুলককুল 

রতিরণ পণ্ডিত বেশ অখপ্ডিত 

রতিরণ রঙ্গভূমি বৃন্দাবন 

রতিরস অবশ অলস অতি পুত 
রতিরস ছরমে শ্যাম হিয়ে শুতলি 
রমণি সমাঁজে তুহাঁরি গুণ ঘোঁষই 

রসবতি বৈঠি রমিকবর পাশ 

পদস্চী 

রসবতি রাধ। রসময় কান 

রসবতি সরম পরশ মুখবস্ধে 

( রপময়ি ) না কর পরের বোলে ইহ পরতিত 

রসিয়া রমণী যে 

রসের হাটে বিকে আইলাম সাজাঞ। 

রাই অচেতন নিরখিতে সহচরি 

বাই অনাদর হেরি র্সিকবর 

রাইক আগমন বাত শুনইতে 

ধাইক মান বিরহ জানি সে। সখি 

রাহক মানে বিকল মন 

রাই করল যন গাঁঢই মান 

বাইক রূপ মরমে যব লাগল 

রাঈক শেষ দশ) শুনি ভগবতী 

বাইক স"বাদ কে। আনি দেয়ব 

রই কহে বাণী আমি অভাগিনী 

বাই কানু বিলসই নিকুঞ্ধভবনে 

রাইক হ্ৃদয়ভাব বুঝি মাধব 
রাই চল চল আর কেন বিলম্ব 

রাইতন্থ পিরিতি পসাঁর 

রাইবেশে স্থবল এসে 

রাঁক। নিশাকর কিরণ নিহারি 

রাজনন্ধিনি তছু দুকুল উজোর 
রাতি দিবসে রহ ধন্দ 

রাধানাম আধ শুনি চমকই 

বাধা বচন আঁধতনি 

রাধ। বদনচাদদ হেরি ভূলল 

রাধামাধব কুগ্তহি পৈঠল 

রাঁধামাঁধব দু" তচ্ছ মীলল 

রাধামাধব নীপ মূলে 

রাঁধামাধব পহিলহি' মেলি 

রাধারমণ রমণি মনমোহন 

রাধারে উতল। দেখি কহিছে ললিত। 

রাঁধাশ্তাম দুছু" রে বিহরে কুঞ্জবনে 

রাধাশ্তাম ফ্ৌঁহে রে বিহরে কুগ্তবনে 
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৪1০ 

রধাশ্তাম নাচে ধন অঙ্ক পাতিয়া 

রাধাশ্তাম নিকুগ্ত মন্দির মাঝ 

বাধাশ্টাম পাশ। খেলা অতি মনোহর 

রাধে দেখ এক মৃবতিমোহন 
ব।মক নীল বসন কাহে পিদ্ক 

রাস জাগরণে নিকুপ্ধ ভবনে 

রীঝলি বাঁজনগর মাহ। তোই 

রূপ হেরি আখি মোর পুন নাহি 

রূপে ভরল দিঠি সৌঙরি পরশ মিঠি 
রে কুটিলে দেখ আমায় 

রোখে দোখলু পিয়া! বিন। 

রোঁদতি রাধাশ্যাম করি কোর 

ললিত কমল ফুলবাল। 

ললিতা উল্ল।স প্র।ণী স্বর্ণের 

ললিত। বিখ।খ। সঙ্গে কীড়া করে 

ললিত ললিত বচনে রহ 

লাখবাণ কনক কিল কলেবর 

লাখবাঁণ কাঁচা কাঞ্চন আনিয়। 

লাঁখবাণ কাঞ্চন জিনি 

লীলাছলে কেন কাঞ্চনগোরা 

লেহ ছুলহ কুলরাম1 উর 

লোঁচন শ্টামর বচনহু' শ্বামর 

শঙ্কর বরতে আজু পরবেশলে। 

শঙ্ঘের শবদ ঘন ঘণ্টার 

শচীর কৌয়র গৌবাঙ্গ সুন্দর 

শর্বরী উজোরল চান্দে 

শরদ চন্দ পবন মন্দ 

শরদ ্থখদ নিশি রাস পরিছেদ 

শরদ সুধাকর মণ্ডল মণ্ডন 

শাঙনে সঘনে গগনে ঘন গরজন 

শারদ কোটী চাদ সঞ্জে হুন্দর 

শির পর থারি যতন করি ধয়লহি 

শিশিরক অন্তরে আওয়ে বসস্ত 

শিশিরক শীত সমাপলি সুন্দরি 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

২৬৭ 

৭৬৩ 

৬৪১ 

শীতল ছুলহ কর দেয়ল পায় 

শুকসাবীর ঘন্দ 

শুনইতে অন্খন যছু নব গুণগণ 

শুনইতে কা মুরলি রব মাধুরি 
শুনইতে চমকই গৃহপতি-বাঁব 

শুনইতে মাধব বিরহ বেয়াঁকুল 

শুনইতে মব অঙ্গ উলসিত মোর 

শুন কমলিনী বহুদিন হইতে 

শুন ধনি কহি তুয়। কানে 

শুন বহুবল্লভ কান 

শুন মাধব অব নাহি জিয়ত রাঁধ। 

শুন মাধব কোঁন কলাবতি সোই 

শুন রে বানর আমার উত্তর 

শুনলহু' মাখুর চলত মুরাঁপি 
শুন শুন এ সখি নিবেদন তোঁয় 

শুন শুন ধনি সুন্দরি রাঁধে 

শুন শুন নাগর কান তুবিতে বেশ 

শুন শুন শ্তামর চন্দ 

শুন শুন সই গৌরাঙ্গ চাদের 

শুন শুন শুন সুজন কানাই 

শুন শুন সুন্দর নাগররাজ 

শুন সুন্দর শ্যাম ব্রজবিহারী 

শুন শুন সুন্দরি বিনোদিনী রাই 
শুনহ নিরদয় হৃদয় মাধব 

শুনিঞা মধুর মুরলীতান 
শ্টামর অঙ্গে অনঙ্গ তরঙ্গিম 

শ্যাম অভিসার চললি স্বন্দরি 

শ্যাম উপেখি রাই ক্ষিতি লেখত 

শ্তামক কোরে যতনে ধনি শূতল 
শাম নব জলধর অজ 

শ্যাম নাগর মনোহর 

শ্যামর তন্থু কিয়ে তিমির 

শ্যাম সুন্দর রূপ অমিয়। রসের 

শ্যাম ন্ধাকর ভূবন মনোহর 
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শ্যাম কোলে যতনে ধনি 

শ্রবণে শুনলু হাম কানক নাম 

শ্রমজলে ভীগল দুহু'ক শরীর 

শ্রীকষ্চচৈতন্য গোঁর। শচীর দুলাল 

শ্রীকষ্চৈতন্য বলরাম নিত্যানন্দ 

শ্রীজয়দেব কবি কবিকুলভূষণ 

শ্রীজয়দেব কবীশ্বর স্ুরুতরু 

শ্রপণ কমল স্থধারস পানে 

শ্রীবাস পণ্ডিত বিগ্রহ গেহে 

শ্বেতরক্তে নীলোৎপল 

সই বড়ই লাগল ধন্দ 

সই রে বলি কি আর কুল ধরমে 

সকালে গোধন লঞা৷ গোঠে চলি 

সখাগণ সঙ্গ ছাড়ি নন্দনন্দন 

সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে নন্দনন্দন 

সখাগণ সঙ্গে বঙ্গে সব ধায়ত 

সখি আমার কি কাজ ভূষণে 

সথি কহ তুয়ানন সরম অনুপ 

সখি কে কহু প্রেমক বঙ্গ 

সখিগণ বচন না শুনল মানিনি 
সখিগণ মেলি করত কত রঙ্গ 

সখিগণ মেলি কয়ল জয়কাঁর 

সখিগণ মেলি বহু ভরছন কেল 

সখি জনি কহ পরলাপ 

সখি লই সদনে রাঁইক দরশনে 

সখিগণ সঙ্গে চললি বররঙ্গিনি 

মখি হে হেন দ্রিন হইবে হামারি 
সথীগণ মেলি করল পয়ান 

সথীজনে পৃছত বারহি বার 

মথীসঙ্গে রূপের কথা 

সঙ্কেত লাগি রজনি হুম জাঁগরি 

সজনি অপরূপ পেখহু আজ 

সজনি আজু কত অপরূপ রঙ্গ 

সজনি আজু নিজ মন্দির মাঝ 

পদস্থচী 
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সজনি কাহে মিনতি করু মোছে 

সঙ্জনি কি পুছসি হামীরি অভাগি 
সজনি মরণ মানিয়ে বহু ভাগি 

সজনি হোর দেখ প্রেমতরঙ্গ 

সজনী করহ পয়ান পন্থ মিলব 

সজল জলধর অঙ্গ মনোহর 

সজল নয়নে রয়নি জাগি 

সজল পক্কজদল পছুমিনি 

সব সখিগণ মেলি কয়ল পয়ান 

সবছ' আপন ভবনে গেল 

সবন্থ' গায়ত সবহু' নীচত 

সবন্থ বধূজন চলু বৃন্দাবন 

সভে মনে মনে করয়ে ভাবনে 

সময় জানি সব সখিগণ আই 

সরুয়। বাঁকলি ভাগিয়। পড়ে 

সহচর সঙ্গে রঙ্গে শচীনন্দন 

সহচরি বদন চাহি ধনি আকুল 

সহচরি মেলি চলল বরবঙ্গিনি 

সহচরি সঙ্গে রঙ্গে চলু মাধব 

সহজই কাঞ্চন গোরা 

সহজই শ্বাম স্থকোমল স্থুশীতল 

সহংঙ্গেই গোরি রোখে তিন লোচন 

সহজে অনঙ্গ ভূজঙ্গমে দ'শল 

সন্ধ্য। সময় গৃহে আওল যছুপতি 

সাঁজল কুস্থম শেজ পুন মাজই 

সাঁজলী মধুপুর যাঁওব মুরারি 
সারি সারি মনোহারি নব ব্রজবাল। 

সাঁঝ কি সময় যব ধনি সুন্দরি 

সাঝ সময়ে গৃহে আওত ব্রজন্ত 

সিনান দৌপর সময় জানি 

স্থখ অব ধারহ চীতহি রাই 

স্দেবি স্মৃতি অতি রাই সোহাগিনি 

স্থন্দর শ্যামর অঙ্গ বঙ্গ 

সুন্দরি 'অভিপারে করল পয়ান 
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817০ 

হন্দরি আচরে বদন ঝাপাও 

সথদদরি এছে বিদগধ মন 

নুন্দরি কত সমুঝায়ব তোয় 

সুন্দরি কান্দে ছুটি হাত দিয়। মাথে 

্থন্দরি জানলু তুয়। দুর ভান 
সুন্দরি ঝটকর মনোহর বেশ 

সুন্দরি তুরিতহি' করহ পয়ান 
সুনারি তুই বড়ি হ্থায় পাষাণ 
সুন্দরি তুয়া গুণ গণিতে গণিতে 

সুনরি ধরবি বচন হামার 

সুন্দরি ন করু পমাহন আন 

সুন্দরি ভালে তুহ' হরিণী নয়ান 

সুন্দরি রমণি জনম ধনি তোর 

হুন্নরি সখি সঞ্জে করল পয়ান 

সুন্দরি সঙ্গহি রাঁখবি কাহে 

সুন্দরি সহচরি হাঁথ ধরি মাথে 

হুন্দরী বাঁধা আওয়ে বলি 

হুবল লইয়| সঙ্গে বিপিন বিহার রঙ্গে 
নুবলে দেখিয়া রাই বহু প্রশংসিল 

স্ববলে নাগর কহিছে কথা 

স্বরত তিয়ামে ধরল পছ' পাখি 

সথরধুনি তীর তীর মাহা বিলমই 
স্থরধুনি বারি ঝাঁরি ভরি ঢারই 

স্থরপতি ধন্টু কি শিখণ্ডক চূড়ে 
হ্্যপূজার স্থানে নারিকেল কদলি 
মো! কুলবতি অতি ছুলহ 

সোঙরি বৃন্দাবন নিধুবন 

সে! বহুবল্লভ সহজহি ভোর 
সে৷ মুখ চান্দ নয়নে নাহি হেরলো 
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সে! সখি বচনে নাগররাজ 

মৌরভে আগরি রাই স্থনাগরি 
হরি অভিমারে চলল বর্থন্দরী 

হবি অভিসারে চলল ব্রজনারী 

হরিণ নয়নি তেজি নিজ মন্দির 

হরিণ নয়নি ধনি তেজি নিজ মন্দির তুহাঁরি পরশ 

হরি নহ নিরদয় রসময় দেহ 

হবি নাকি যাঁবে মধুপুর 

হরি নিজ আঁচরে রাইমুখ মোহই 

হরি যব হরিখে বরিখে রসবাদর 

হরি রন কাননে কাঁমিনি লাগি 

হরি হরি কি কব গৌর চরীত 

হরি হরি কী ভেল পাঁপ পরাণ 

হামি হাসি কালো! শশী 

হিমপতু নিশি দিশি 

হিখতু যামিনি যাঁমুনতীর 
হিমকর কিরণে নলিনী হাঁসত 

হিমকর মলিন নলিনগণ হাঁসউ 

হিরণক হার হ্বদয়ে নাহি ধরই 
হদয়ক মান গোপসি তু থোরি 

হদয় বিদারত মনমথ বাণ 

হদয় মন্দিরে মোর কাম্থ ঘুমাওল 

হেথ৷ কুটিল কুচত্রি ব্রজে 

হেমরম এক অন করে ধরি 

হেরইতে বিনোদিনী ভূলল রে 

হেরইতে হেরি ন। হেরি 

হেরি মুখচন্ত্র সধারম লহরী 

হোঁর কি দেখি গো বড়াই 

হোর দেখ অপরূপ গোরাটাদের 
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বন্দন। 

১ 

এক অনেক এক পুণ+ রাজসি 

কনকাভরণ আকার। 

অভরণ-নামরূপ সব হেরই 
কনক হেরিং বণিজার ॥ 

গোবিন্দ ঘট মাহা তুহু কিয়ে ছাপি। 
যো জগ-জীবন জীব বহিরস্তর 

পুরণ সিন্ধুসম ব্যাপি । 

তন মন বচন শকতি সব তে সঞ্চেঃঃ 

কোই না হেরই তোই। 

গোবিন্দদাস দিঠি সবহু' নেহাঁরই 
দিঠি« ন] নেহাঁরই কোই । 

সা. প. (১১২৪১; সা প. (২) 
(পত্র ৩৭), বরাহনগর ৪ (৩) 

পদ ৩৯। 

পাঠাস্তর-__সা. প. (১) পুথিতে-_(১) এক পণ (২) 

হেরত (৩) সে। জগ-জীবন (৪) তে। সহে (৫) দিঠি 
নেহারই কোঁই। 

শব্দার্থ _রাঁজসি-বিরাঁজ করিতেছ। অভরণ-নামরূপ 
--অলঙ্কারের নাম ও আকার। বণিজার_-বণিক। 

ঘট মাহ।-_-ঘটের অর্থাৎ ব্রদ্ষাণ্ডের মধ্যে । ছাঁপি- লুকাইয়। 
থাকা। তো সঞ্চে-তোম। হইতে । পুরণ সিদ্ধু-_পৃণ 
লমুদ্র | 

ব্যাথ্যা--এক হইয়াও তুমি বহু; পুনরায় এক বূপেই 
বিরাজিত রহিয়াছ ( গোপালতাপনী শ্রতিতে আছে-_- 

'একোহপি সন্ বহুধ! যো বিভাঁতি' )। তুমি যেন স্বর্ণের 

অলঙ্কারের মতন। সাধারণ লোকে দেখে যে অলম্কার- 

গুলির নাম পৃথক্ পৃথক্, রূপও বিভিন্ন ধরণের ( যেমন 

হাঁর, কুগুল, বলয়, কম্কণ ইত্যাদি ); কিন্তু সোনার ব্যবস 

যে করে সে এঁ সব বিভিন্ন বস্তর মধ্যে কেবলমাত্র সৌনা৷ 

কতটা আছে তাই দেখে (সে নাম ও রূপে ভুলে ন! )। 

হে গোবিন্দ ! তুমি কি এই ঘটরূপ ব্রদ্াণ্ডের মধ্যে লুকাইয়! 
আছ? তুমি জগতের জীবন । তুমি জীবলমূহের অস্তর ও 

বাহিরে ব্যাপ্ত হইয়৷ পূর্ণ সমুদ্রের মতন বিরাজমান । জীবের 
দেহ, মন, বাকা প্রভৃতি সমন্ত শক্তিই তোম। হইতে 

সঞ্জাত। কিন্তু আশ্চয্যের বিষয় এই যে তোমাকে এ 

সকল শক্তির কারণ বলিয় কেহই লক্ষ্য করে ন।। 

গোবিন্দদাসের (যে গোবিন্দের দাস, তাহার ) দৃষ্টি সব 
কিছু দেখে, কিন্তু তোমার যে সর্বদ্রষ্টা চক্ষু তাহাকে 

কেহই দেখিতে পায় ন।। 

কবি এখানে গোবিন্দ সম্বন্ধে দুইটা উপমা প্রয়োগ 

করিয়াছেন-্বর্ণ ও সমুদ্র । ম্বণের উপমাটা শ্রামস্তাগবতে 

ও শ্রীজীবের সর্বসম্বা্দিনীতে এবং সমুদ্রের উপমাটা 
সনাতন গোম্বামীর বহগ্ভাগবতামুতে প্রদত্ত হইয়াছে । 

এ উপমাদয় বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যাইবে যে গোবিন্দদাস 

অচিন্ত্য-ভেদাভেধবাঁদের কথ। এই কবিতায় বলিতেছেন । 

শ্রমস্ভাগবতে আছে (১০৮৭।২৬ ) 

ন হি বিকৃতি ত্যজস্তি কনকম্ত তদাত্মতয়। 

স্বকৃতমন্ত প্রবিষ্টমিদম।আতয়াবধিতম্ ॥ 

অর্থাৎ স্থবর্ণপ্রারথী ব্যক্তির৷ স্বর্ণের বিকারম্বদূপ কুগুল 

প্রভৃতি পাইলে স্বর্ণাআ্বক বলিয়। উহা পরিত্যাগ করেন 

ন।; গ্রহণই করেন। সেইরূপ বিবেকিগণ জাগতিক 

সমস্ত বস্তকে নংরূপ বলিয়। মিথ্য। মনে করেন না; সং 

বলিয়াই জানেন। ইহাই যুক্তিযুক্ত, কেনন। বিবেকিগণ 

ব্রদ্মের সষ্ট এই জড়বর্গকে ও তাহাতে অন্থপ্রবিষ্ট বিজঞানাত্ব- 

স্বরূপকে সদ্রূপে নিশ্চয় করিয়াছেন। 

ভাগবতমন্দর্ভে শ্রীজীব স্বর্ণের বণিকদের দৃষ্টান্ত স্পষ্ট 

করিয়। দিয়াছেন । যথ।--“তেষাং কন কমাত্রং মৃগয়মাঁণানাং 

কনকবণিজাং হি কনকবিকারে স্থন্দরকুরূপাকারতায়াং 

ৃষ্টিনাস্তি, শ্তদ্ধকনকমাত্রগ্রাহিত্বাৎ, তথাত্মবিদামপীতি 

ভাবঃ1” গোঁবিন্দদাীস ইহ। পড়িয়াই ন্বর্ণের বণিকদের 
কেবলমাত্র স্বর্ণেরই প্রয়োজন, আভরণের নাম ও রূপের 

ভেদে প্রয়োজন নাই লিখিয়াছেন। শ্রীজীব সর্বসন্বাদিনীতে 

বলিয়াছেন--“তদেবং স্বগতভেদে ত্বপবিহার্যে ন্বর্ণবত্বাদি- 
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ঘটিতৈককুগুলবদ্ বস্তস্তর গ্রবেশেনৈব স প্রতিষেধ্যত ইতি 
স্থিতম্।” অর্থাৎ ন্বর্ণ কুগুলরূপ ধারণ করিলে হ্বর্ণের সহিত 

কুগুলের “্বগতভে্ণ* হইয়াছে মনে হয়১। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 

উহাতে সোন। ছাড়! আর কিছুই প্রবেশ করে নাই, উহা 
ব্বর্ণই রহিয়াছে । এজন্য উহাতে শ্গতভেদ হয় নাই। 
“কুগ্ুল এখানে একমাত্র ন্বর্ণেরই অপেক্ষাযুক্ত । কুগুলের 

আকার স্বয়ংসিদ্ধ নহে। অছয়জ্ঞানতত্ব স্বর্বপ শ্রাভগবানের 

ব্রঙ্গ ও পরমাত্ম-প্রতীতিও কদাপি ম্বয়ংসিদ্ধ বা অদ্বয়- 
জ্ঞানতত্ব-নিরপেক্ষ নহে। স্থতরাং এখানেও স্বগতভেদ 

নাই ।”- স্ন্দরীনন্দ বিদ্যাবিনোৌদ-কৃত অচিস্ত্যভেদীভেদ- 
বাদ প২২৭। 

সমুদ্রের উদাহরণ দিয়। সনণতন গোস্বামী বৃহস্ভাগবতা- 

মুতে (২২।১৯৬ ) লিখিয়াছেন-_-“যথ। সমুভ্রন্ত প্রদেশাদে- 

কম্মাদেব জায়মানাস্তরঙ্গা একন্মিন্নেব দেশে লীয়মান! 

জলময়ত্বাদিন1! সমুত্রাদভিন্ন গাভীষ্য-রত্বাকরত্বাদি-গুণা- 
ভাবাদ্ভিন্নাশ্চ, কেবলং তন্থিল্লয়াৎ পৃথকৃত্বেনী দৃশ্ঠটমান। 
এক্যং গতাঃ সমুদ্রন্বরূপং প্রাপ্ড। ইত্যুচ্যতে ; তথা স্বকারণে 
্ন্মাংশে তেজআদিস্থানীয়ে মুক্তা লীয়মান] জীব ব্রদ্মৈক্যং 
গতা৷ ইত্যুচ্যতে, ন ত্বপরিচ্ছিন্নস্থখঘনব্রদ্মতা প্রাপ্চিস্তেযাং 

স্বভীবেনৈব পরিচ্ছিন্নত্বাৎ।” ইহার ভাবার্থ এই যে 
“কাহারও কাহারও মতে '্রহ্ধ হইতে জীব উৎপন্ন হয় 

এবং ব্রদ্মেই লীন হয়, কাঁজেই ব্রদ্মের ও জীবের সহিত 

অভেদ সম্বন্ধ” । যাহার! এই কথ বলেন, তাহাদের মতে ও 

যুক্তিতে ব্রঙ্গের অশেষম্বরূপ অনুভব হয় না, অল্লপপরিমিত 

নখেরই অনুভব হয়। যেমন, সমুদ্রের একদেশ হইতে 

তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়। একদেশেই লীন হইয়! জলমগ্ন হৃইয়। 

যায়। তখন জলময়ত্ব হেতু সেই তরঙ্গকে সমুদ্র হইতে 

পৃথক্রূপে জাঁন। যায় না। কারণ, সেই তরঙ্গ তখন 
সমুদ্রের সহিত একত৷ প্রাপ্ত হইয়াছে । অতএব এই 

১ ভেদ তিন প্রকারের-৮(১) স্বজীতীয় (যেমন আম গাছ হইতে 

কাঠাল গাছের ভেদ। উভয়েই গাছ, কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রভেদ অনেক ), 

(২) বিজাতীয় ( যেমন গাছ হইতে পাহাড়, নদী, মানুষ প্রভৃতির ভেদ ) 

আর €৩) ম্থগত ভেদ (যেমন গাছের শাখা, পত্র, পুষ্প, কাগ প্রভৃতি 

একই গাছের; অথচ তাহাদের মধ্যে ভেদ আছে। ) 

অংশে সেই সকল তরঙ্গ সমুদ্র হইতে অভিন্ন। কিন্তু সেই 

তরঙ্গে গাম্ভীর্ধ্য ও রত্বাকরত্বাদি গুণের অভাববশতঃ অর্থাৎ 

সমুদ্রের ধন্ম বর্তমান থাকে না বলিয়া! এ তরঙ্গ সমুদ্র 
হইতে ভিন্ন। কেবল সমুদ্রে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়াই 
ভিন্নরূপে প্রতীতি হয় না। অর্থাৎ যেখানে উৎপন্ন, 

সেইখানেই বিলয় হয়, এজন্য সেই সময় পৃথকৃরূপে দেখা 

যায় না বলিয়া এঁক্য বল হয়; কিন্তু কোন অংশে 

লীনতাঁরূপে অবস্থান করে বলিয়। ভিন্ন। সেইরূপ স্বকাঁরণ 

তেজঃম্বরূপ ব্রন্মাংশে মুক্তিদশায় লীন হইলে জীব ব্রদ্ৈক্য 
প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়। কথিত হইয়া থাকে, কিন্ত স্বভীবতঃ 

অপরিচ্ছিন্ন ব্রন্ধে মুক্ত জীবসকলও অপরিচ্ছিন্নঘনস্থথ প্রাপ্ত 

হয় ন।। কারণ জীবসকল স্বভাবতঃ পরিচ্ছিন্ন ; সুতরাং 

মুক্তিতে অপৃথক্ দর্শনহেতুই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, পরন্ত 

ব্রত্মর কোন অংশবিশেষে পরিচ্ছিন্নত্ব হেতু লীনতাঁরূপে 

অবস্থান করে বলিয়া ভিন্ন ।”__(প্রপন্নীশরমের বৃহস্ভাগবত- 

মৃত সংস্করণ, টাকার তাৎপর্য, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৬৯-৩৭০ 

শ্রজীব তত্বসন্দর্তে (৫১ অনুচ্ছেদ) লিখিয়াছেন যে 

বর্ষ কেবল ন্বশক্ত্যেকসহায়-_ একমাত্র নিজের: শক্তিই 

তীহাঁর সহায়। তাহার ম্বজাতীয় ব বিজাতীয় অন্য 

কোনও তত্ব নাই; এজন্ত তিনি অদ্য়। তিনিই শক্তি- 

সমুহের পরম আশ্রয়। তাহ! ছাড়া কোন শক্তি থাকিতে 

পারে না। 

কবিশেখরের গোপালবিজয়ের পুথিতেও আছে-_ 

এক স্ুবর্ণে তেন নাঁন। অলঙ্কার । 

তেন নারায়ণ সব দেব অবতার ॥ 

্ 

পছ১ মোর শ্রীশ্রীনিবাঁস গুণধাম । 

দীনহীন-তারণ প্রেম রসায়ন 

এছন মধুরিম নাম ॥ 

কাঞ্চন বরণ হরণ তন্ুক্থললিত 

কৌধিক বলন বিরাজে। 



গোবিন্দদাসের পদাবলী ৫ 

প্রেমহনাম করি কহত ভাগবতে 

এছেঃ বরণ তন লাজে। 

নিজ নিজ ভকত পারিষদ"” সঙ্গহি 
প্রকটহি চরণাঁরবিন্দ । 

নিরবধি বদনে নাম, বিরাজিত 

বাঁধে কৃষ্ণ" গোবিন্দ ॥ 

যুগলভজনগুণ লীল।” আন্গা দন 
গ্রস্থ-কলপতরু হাতে । 

তুয়। বিনে অধমে শরণ কে। দেয়ব 

গোৌবিন্দদাস অনাথে ॥ 

ভক্তিরএ।কর পূ: ১০১৭ 

কী২ং 

সা. প. ১৮৫ সংখ্যক পুথির 

প্রথম পদ 

পাঠান্তর-(১) জয় জয় শ্রীনিবাস গুণধাঁম-_ 
তরু (২) চম্পকবরণ--কী (৩) প্রেম নাম কহি কহত 

ভাগবতে-_-তরু (৪) মোৌই বরণ অন্গুসাঁরে তন সাজে-- 

ভক্তিরত্বাকর। (৫) পাঁবিষদগণ গ্রকটহি চরণারবিনে 

কী (৬) মধুর নাম জপতহি--কী (৭) রাধে কু 

গাবিন্দে-কী (৮) লীলারস আশ্বাদন-_কী। 

ব্যাখ্য।- কাঞ্চমবরণহরণ তঙু-স্বর্ণের ( অথব। 

পাঠানস্তরে চাঁপা ফুলের) মতন তাহার দেহের বং। 

তাই বল! হইয়াছে যে মোনাঁর বণ চুরি করিয়! তাহার 

দেহের রং তৈয়ারী করা] হইয়াছে । 

প্রেম নাম করি কহত ভাগবতে এছে বরণ তন্থু সাজে _ 

ভাগবতে ( ১০৮১৩ ) ধাহাঁকে গীতবর্ণ ভগবাঁন্ (গৌর- 
অঙ্গ ) বল! হইয়াছে সেই মৃত্তিমান্ 'প্রেমন্বরূপ” শ্রচৈতন্যের 
মতন ধাহাঁর গাঁয়ের রং ও সাজসজ্জা । সতীশচন্দ্র বায় 

মহাশয় এ স্থানের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন__ 

“এই বাকের তাৎপর্য এই যে, শ্রীমন্তীগবতে দশম স্বন্ধে 

অষ্টমাধ্যায়ে গর্গ মুনি শ্রীকৃষ্ের প্রেমযুক্ত 'কুষ* নাম কীর্তন 
করিয়া 

আসন্ বর্ণাস্্য়ে। হাস্য গৃহৃতোহন্থযুগং তনূঃ। 

শুর রক্তত্তথ| গীত ইদানীং রুষ্কতাঁং গতঃ ॥ 

এই স্থুপ্রসিদ্ধ শ্লোক দ্বারা য্গভেদে ভগবানেরষে বিভিন্ন বর্ণ- 

ধারণ বণিত করিয়াছেন, তাহাতে কলিযুগে ভগবানের যে 

পীতবণ নিদ্দিষ্ট হইয়াছে, শ্রানিবাম আঁচাধ্যের দেহকাস্তিও 

ত্দচুরূপ ছিল। প্রবাদ আছে যে, গৌরাঙ্গপ্রতৃ আরও 

হুইবার অবতীণ হইবেন বলয় অন্তরঙ্গ ভক্তদিগের নিকট 

প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্ের নানাবিধ 

অদ্ভূত মহিম। দর্শনে তাহাকে পরবত্তী ভক্ত বৈষ্বগণ 

শ/গৌরাঙ্গের সেই অন্যতর অধস্তন অবতার বলিয়। স্বীকাঁর 
করিয়াছেন। পদকর্তী গোবিন্দদাল এই শ্রআচাধ্য প্রভৃর 

মন্ত্রশিষ্ ; সুতরাং তিনিও যে পূর্বোক্ত এরবাদ অনুসারে 

আচাঁধ্য প্রভৃকে শ্রীগৌবাক্গ হইতে অভিন্ন বিবেচন। করিয়। 

তাহাঁর পোষকতায় শ্রমদ্ভাগবতের পেই প্রসিদ্ধ গ্নোকের 

উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই |” 

কিন্তু আমাদের নিকট সতীশবাঁবুর এই ব্যাখ্য। কিছু 

কণ্টকল্পনাপ্রস্থত বলিয়। মনে হয়। পদকল্পতরুর অনেক 

আগেই নরহবি চক্রবত্তা ভক্তিরত্বাকর লিখিয়াছিলেন | 

আব উহাতে পাঠ ধর। হইয্ীছে--“প্রেম নাম করি কহত 

ভগবতে”; কীত্রনানন্দেত পাঠ-_প্রেম নাম করি 

কহতহি ভাঁগধতে মেই বরণ তচ্চ সাঁজে"। 

প্রেমবিলাসে ( পৃঃ ৭) আছে যে শরচৈতন্য 
জগন্নাথ সন্মুখে প্র যোড় হাত করি। 

শনিবাঁস শ্রীনিবাস বলি কান্দে উচ্চ করি ॥ 

আনন্দিত জগন্নাথ হাসয়ে দেখিয়। | 

চৈতন্যধাসেরে প্রেম দিল পাঁঠাইয়। ॥ 

জগন্নাথের হাস্য দেখি প্রভুর হাস্য হইল। 

আজ্ঞ। ক্রমে চৈতন্যদাসে প্রেম পাঠাইল | 

তাহাতেই শ্রানিবাসের জন্ম হইল । 

্ীনিবাদের মহিম! প্রচারের জন্য “কণানন্দ” ও “অন্প- 

রাগবল্পী” লিখিত হয়। এ ছুই গ্রন্থেও শ্রনিবাসকে 

শ্রচৈতন্যের অবতার বল। হয় নাই। শ্রীচৈতন্তের প্রকট 

কালেই শ্রীনিবাসের জন্ম হইয়াছিল; তাহ। হইলে 
অবতারত্বের প্রশ্নই উঠে ন1। অন্ুবাগবল্লী বলেন (পৃঃ ৮) 

মহাপ্রভু শ্রীকষ্চচৈতন্য অবতরী। 

শেষ লীল! নীলা চলে প্রকট বিহরি | 

সেকালে লভিল। জন্ম আচাধ্য ঠাকুর । 



তক্তিরত্বাকরেও আছে ( পৃঃ ৬১) যে শ্রীনিবাস 

শ্রীচৈতন্তচন্দ্রগুণ শুনি প্রেমাবেশে । 

শ্রীথণ্ড হইয়। ক্ষেত্র চলয়ে উল্লাসে 

নীলাচলে এচৈতন্তচন্দ্রগণ সনে। 

করিব দর্শন এই অভিলাষ মনে ॥ 

কতোদুরে শুনি শ্রচৈতন্য সঙ্গোপন । 
এছে হইল দেহে যেন ম৷ রহে জীবন ॥ 

এই উক্তির পোষকতায় নরহরি চক্রবর্তা নরোত্বমবিলাসে 

(দ্বিতীয় বিলাস ) শ্রীনিবাসের শিশ্ত কর্ণপুর কবিরাঁজের 
একটি শ্লোক ও ভক্তিরত্রাকরে (তৃতীয় তরঙ্গ, পৃঃ ১০১) 

প্রীনিবাসের অপর শিষ্য নৃসিংহ কবিরাজ কৃত নবপদ্যের 

শ্লোক উদ্ধত করিয়াছেন। এতগুলি প্রামাণিক গ্রন্থের 

মধ্যে কোনখা নিতেই শ্রানিবাঁসকে শ্রীচৈতন্তের অবতার 

বল। হয় নাই। “প্রেম নাম করি' পাঠের অর্থ-_ শ্রীনিবাস 

আচাঁধ্য প্রেমের সহিত হরেকৃ্ণ নাম লইয়। ভাগবত পাঠ 

করেন। তাহার বণ এবং তঙছর সাজ একই রকম । 

৮০১ 

গৌরী 

চম্পক-সোন-কুস্থম কনকাচল 

জিতল গৌর-তন্ছ-লাবণি রে। 
উন্নত গীম সীম নাহি* অনুভব 

জগজনমোৌহন ভঙনি (বে )২ ॥ 

জয় শচী-নন্দনত (রে )। 

ত্রিভুবন-মণ্ডনঃ কলিষযুগ-কাল- 

ভূজগ-ভয়-খণ্ডন (রে)॥ ঞ্ 

বিপুল-পুলক-কুল- আকুল কলেবর 

গরগর অন্তর প্রেমভরে। 

লছ লহ হাঁসনি গদগদ ভাষণি 

কত মন্দীকিনী নয়নে ঝবে ॥ 

নিজ-রসে নাচত নয়ন ঢুলায়ত 

গায়ত কত কতঙ ভকতহি' মেলি। 

গোবিন্দদাপের পদাবলী ও তাহার যুগ 

যে বসে ভাসি অবশ মহিমগুল 

গোবিন্দদাস তহি' পরশ ন। ভেলি॥ 
সা. প. (১) ১$ ক. বি. ২৩৪৯3 ক্ষণদ! ১৫1১, ভক্তিরত্াকর পৃঃ 

ব১ ৮৮১, সমুদ্র ১৮, কী ১৩৭, তরু ৩ 

পাঠীস্তর-_(১) ভক্কিরত্বাকরে সীম নহি স্থলে সীম 
নহু (২) ক্ষণদাঁয় জগমনমোহন ভঙনি নাই । (৩) ক্ষণদাঁয় 

রে নাঁই। (৪) ত্রিভৃবনমণ্ডল স্থলে ত্রিতৃবন-বন্দন | 

ক্ষণদাঁতেও তাই । (৫) নিজ রসে নাঁচতের পরিবর্তে 

নিজগুণে নাচত (৬) কত কত স্থলে কত শত । ভকতহি' 

স্থলে ভকত। 

টীকা _ততঃ শ্রীগোবিন্দকবিরাজকৃতৎ সর্বামঙ্গল- 

ধ্বংসকারকং শ্রীমদেগীরচন্ত্রস্ত চম্পকশোণ ইত্যার্দি গীতং 

লিখতি। তৎরুতে গ্রন্থেংস্ত দাক্ষিণাত্যশ্রীরাগে। দৃশ্ঠতে 
কিন্তু পূর্ববাপরং গৌরীরাঁগেণ গাঁনং শ্রতমতে। গৌরীরাগে। 
লিখিতঃ। তল্পক্ষণং ঘথ। কান্তং মনোজ্ঞকুচযুগ্ানিপীড়িতাঙ্গং 

কাঁমং নিবেশ্ত হরিচন্দনলিপ্তপীঠে । কল্পদ্রপুষ্পমধুপায়স- 
পিষ্টকাঁদ্যৈ: সংভোজয়ত্যবিরতং মধুমাসি গৌরীতি। 
অন্তা্থঃ স্থগমঃ । 

ব্যাখ্যা রাধামৌহন ঠাকুর এই পদকে সকল 

অমঙ্গলের ধ্বংসকাঁরক বলিয়াছেন। তিনি খুব সম্ভবতঃ 

গোবিন্দদাসের নিজের হাতে লেখা বা অন্ত কোন 

প্রামাণিক পুথি দেখিয়াছিলেন, তাই বলিতেছেন যে 

উহাতে এই পদ্টাতে দাক্ষিণাত্য শ্রীরবাগ দেখ! যায়, কিন্তু 

পরম্পরাক্রমে তিনি গৌরী বাগ শুনিয়াছেন বলিয়। উহাই 
লিখিলেন। তিনি সুগম বলিয়া ইহার অর্থ করেন নাই। 

গৌরের তন্র লাবণ্য চম্পক, শণের ফুল ও সোনার 
গিরিকে জয় করিয়াছে (জিতল )। তাহার গ্রীবা উন্নত, 
তাহার অনুভবের লীমা পাঁওয়া যায় না; তাহার 

অঙ্গভঙ্গী জগতের সকলের মনকে মোহিত করে। 

শচীনন্দন ত্রিভুবনের শোভ। বা পাঁঠান্তরে ত্রিভুবনের 

সকলের দ্বারা বন্দিত। কলিযুগরূপ কালপর্পের ভয়কে 

তিনি থগ্ডন করেন। তাহীর, দেহ বিপুল পুলকাবলীতে 

আকুল, আর তাহার অন্তর প্রেমতরে গরগর। তিনি 
মৃদুমন্দ হাস্ট করেনও তীহার বাক্য গদগদ; তাহার নয়নে 
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কত মন্দাকিনী বরে তিনি নিজের রসে বা নিজের 

গুণে নাচেন ও নয়ন ঢুলান; কত শত ভক্ত মিলিত হইয়। 

তাহার গুণগান করেন। সমস্ত পৃথিবী যে রসে ভাসিয়। 

অবশ হইল, গোবিন্দদাসের তাহাতে স্পর্শ পর্যন্ত ঘটিল 

ন।। 

8 

তথ। রাগ 

কুন্দন-কনয়া-কলেবর কাঁতি। 

প্রতি অঙ্গে অবিরল পুলক১ পাতি । 

প্রেম-ভরে ঢর-ঢর১ লোচনে চায় । 

কত মন্দাকিনী তহি' বহি যায়| 

দেখ দেখ গোর! গুণ-মণি। 

করুণ।য় কো! বিহি মিলাঁয়ল আনি ॥& 

জপিশ জপায়ে মধুব নিজ নাঁম 

গাই গাওয়ায়ে' আপন গুণ-গাঁম ॥ 
নাঁচি নাচাঁওয়ে বধির জড় অন্ধ | 

কতিহু' না পেখিয়ে এছন বন্ধ । 

আপহি ভোবি ভূবন করত ভোনব। 

নিজপর নাহি সভাঁরে কর কোর । 

ভাল প্রেমে অখিল নরনাবি । 

গৌঁবিন্দদাম তহি' যা বলিহারি ॥ 

'লশদ]। ২১, সমুদ্র ৮০, তর 

২১১৪, সং ২০, কী ৩৪। 

পাঠীস্তর-_-তরু-_(১) পুলক (২) ঝরঝর (৩) জপিয়। 

জপয়ে জপয়ে-_-ক. বি. (৪) গাওয়ে গাঁওয়ায়ে-_-ক. বি. 

টীকা_তত:  শ্রবণাঁদিজনিতশ্রীরফ্ণ-পূর্বরাগগান- 

সম্পাঁদনার্থ২ শ্রীগৌরচন্দ্রং -কুন্দনকনয়াকলেবরকাতি 
ইত্যাদিন! ম্মরতি। গুণগাম গুণগ্রীমঃ গুণলমূহঃ | 

শব্দার্থ কুন্দন-_উজ্জ্ল। কনয়া-সোনার | কাতি 

_কান্তি। বন্ধ বা পরবদ্ধ__প্রবন্ধ। অনষ্ঠান। ভোরি-_ 

সা গ. (১)-২ ॥ বৰ ১১ বৰ ৯৯২, 

ভুলিয়া, বিহ্বল হইয়া । ভোর-_মত্ত, বিহবল। কোর-_ 

কোল। গুণগাম--গুণসমূহ। 

ব্যাখ্য--শ্রীগৌবাঙ্গের অঙ্গের কাঁস্তি উজ্জল সোনার 
মতন। সব সময়ে তাহার দেছে পুলকাবলী দেখ। যাঁয়-- 

অর্থাৎ ভাবে শরীর রোমাঞ্চিত। তিনি প্রেমপূণ নয়নে 

অবলোকন করেন, তীহাঁর চোখ দিয়া কত মন্দাকিনী 

যেন বহিয়। যাঁয় (শ্কঞ্চবিরহে অশ্র পতিত হয় )। 

কোন্ করুণাময় বিধি এমন গোর। গুণমণিকে আনিয়। 
মিলাইল ? (তিনি প্রকৃত আচাধ্য--তাই নিজে আচরণ 

কবিম়। অপরকে শিক্ষা দেন; তিনি কুষ্ণ স্বয়ং, অথচ 

কষ্চনাম জপেন লোককে শিখাইবার জন্য )। তিনি নিজে 

শিজের মধুর নম জপ কিয় সকলকে জপ কর শেখান, 

কঞ্চের গুণসমূহ স্বয়ং গাহিয়া অপরের দ্বার গাওয়ান। 
তিনি নিজে নাচিয়। অন্ধ, জড় 'ও কালাদেরও নাচান। 

এমনটি আর কোথাও দেখ। মায় ন।। তিনি স্বয়ং বিহ্বল 

হইয়া জগংকে মন্ত করেন। তাহার আপন পর জ্ঞান 

নাই, সকলকেই তিনি কোল দেন। সমস্ত নরনারী প্রেমে 

ভাসিল। গোবিন্দদাস তাহার বলিহবি দেয়। 

৫ 

গাদ্ধার রগ 

জন্বুনদতনচ বদন অন্বুজে 

সঘনে হরি হবি বোল। 

নয়ন 'অন্বুজে বহই স্থবধুনি 
কম্ব-কন্ধরে, দোল ॥ 

দেখ দেখ গৌর দ্বিজবর-রাঁজ 
সঙ্গে সহচর সুঘড়-শেখর 

উয়ল নবদ্বীপ মাঝ ॥ 

তরুণ১ প্রেম ভরে দিন রজনি নাচত 

অরুণ চবণ অগীর। 

করুণ' দিঠি জলে এ মহি ভাসল 
বরুণ" নিলয় গভীব ॥ 
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ভাবে ঢলমল * অঙ্গ ঝলমল 

মধুর মধুরিম হাঁস । 

বচন গদগদ চলত আধপদ 

গদত" গোবিন্দ দাঁস | 

বরাহ--১- -(5) গ. ১৮, তরু ১১১৮, কী ৮ 

ক.র, ২৪০১ 1০) 

পাঠাস্তর-(১) কগরে_কী এবং ক. নি. (২) তরল 
প্রেমে দিন রজনি নাচত-_গী (৩) দিন রজনী নাহি 

জানত--কী (৪) করুণ প্রেমজলে অবনি ভাগল (৫) নিলয় 

বরুণ--তরু (৬) ভাঁবে টলমল প্রভৃতি পাঁঠ গীতচজোদয়ের | 
তরুতে পাঠ; 

কবছ' নাচত, কবহু' গাঁওত, কবহু গদগদ ভাষ। 

অখিল জগ-জনে, প্রেমে পূরল, বঞ্চিত গে!বিন্দদ।স | 

ক. বি. পাঠ : 

ভাবে গরগর, নয়ন ঢরঢর, মধুধ মধুরিম হাঁস। 

(৭) বদত-_কী ও ক. বি. 

শব্দার্থ _জম্বনদ__জাম্বনদ, স্বণ। অন্বজ-_পদ্ম। 
কথ্ব-_শঙ্খ। কন্ধর-_গ্রীবা। স্ুঘড়--স্ুনিপুণ, উদ্দার। 

মহি--পৃথিবী। বরুণ-নিলয়-_-বরুণের নিবাঁসস্থল অর্থাৎ 
সমুদ্র । 

ব্যাখ্য।-_(প্রভূর) দেহ স্বর্ণবর্ণ, তিনি বদনকমলে পুনঃ 

পুনঃ হরি হরি বলেন; তাহার নয়ন-কমল হইতে যেন 
গঙ্গার ধাঁর। বহিতেছে; শঙ্ের যায় সুদৃশ্ঠ গ্রাবা ছুলিতেছে। 

ব্রাহ্মণশ্রেষ্টদের যিনি রাজ! সেই গৌরচন্দ্রকে দেখ; তিনি 
উদ্ধার শ্রেষ্ঠ সহচরদ্িগকে সঙ্গে করিয়া নবদীপের মধ্যে 
উদ্দিত হইয়াছেন। নবীন প্রেমের ভরে তিনি দিনরাত্রি 

নাচিতেছেন, তাহার অরুণ চরণ অস্থির হইয়াই আছে। 

জীবের প্রতি করুণাবশতঃ তাহার নয়নজলে পৃথিবী 

ভানিয়া৷ গেল, ষেন গভীর সমুদ্রে পরিণত হইল। তাহার 

অঙ্গ ঝলমল করিতেছে । দেহ ভাবে টলমল করিতেছে । 

মুখে তীহার মধুর মধুর হাঁসিটি লাগিয়। আছে। তীহার 
কথ। গদগদ। তিনি ধীরে ধীরে অর্ধ পদ যেন চলেন-_ 

এই কথা গোবিন্দদান বলিতেছেন । 

৬ 

সিন্ুড়। রাগ দশকোধী তালৌ 

গৌরাঙ্গ করুণা-সিন্ধু অবতার 
নিজ গুণে গাঁখিয়। নাম চিস্তামণি, জগতে পরায়লি হার। 

কলি তিমিরাঁকুল অখিল লোঁক দেখি 

বদন-চন্দ্র পরকাশ । 

লোচন ১-প্রেম-স্থ্ধারম-বরিষণে, 

জগং-জন-তাঁপ-বিনাশ ॥ 

ভকত-কলপতরু অন্তরে অস্তরু 

বোঁপলি? ঠাঁমহি ঠাঁম। 

যছ়ু" পদ-তল অবলম্বনে পন্থিক 

পুরল নিজ নিজ কাম ॥ 

ভান-গজেন্দে চড়ায়ল অকিঞ্চন 

এছন পনুক বিলাস। 

সংসার-কাল-কুট-বিষে দগধল 

একলি* গোবিন্দদাস ॥ 

সা. গ (১)-৩ 
ব ১ (৪), ক. বি. ২৩৩৭ 

ণেদা1 ১৮, ১, 

৮ম দ ১২১) তরু ২২১৫ 

পাঠান্তর -ক. বি. (১) লোচনে (২) বরিসয়ে 

(৩) জগজনে (৭) রোঁপহ (৫) তছু (৬) একলে। 

একল1-_-ব। 
টাকা__ততঃ শ্রীরুফন্ত পূর্বরাগোচিতবর্ণনময়গীতাঁথ- 

স্কুরণায় সর্বসিদ্ধিকরপরমকারুণিকবর - শ্রীরুষ্ণচৈতন্থাস্য 
গোবিন্দকবিরাজরুতং “গৌরাঙ্গ করুণ সিঙ্কু অবতার 
ইত্যাদি গীতমাহ। গীতস্তাস্য সিন্ধুড়ারাগ ত্তল্লক্ষণং 
যথ। __ উৎফুল্লপস্কজগলন্মকরন্দপানমত্বালিবন্কৃতিভরৈরপি 

দুয়মাঁন।। কাস্তং পদাস্তমিলিতং কটু ভাঁষয়স্তী মানোন্নত। 
বসতি পিস্কৃতটে সিদ্ধোড়া ইতি। স শ্রীরুষ্চৈতন্ঃ 

করুণাসিন্ধকুরবততীর প্রাছুভূতবান্। করুণাশবেন বক্ষ্য- 
মাণ ক্রিয়য়া চ ক্ষীরান্ধিরতি তুচ্ছীকৃত ইতি ভাবঃ। 
তদ্বিবরণং যথ] ক্ষীরান্ধিন। চিন্তামণিরত্বীনি সর্ক্েভ্যো। ন- 

দত্তানি অয়ন্ত নাম চিন্তামণীনাং চিন্তামাত্রাভীষ্টদাতুণাং 
হারান্ কৃত্বা দরিদ্রেভ্যোপি দত্তবান। ততশ্চন্দ্রোইভূৎ 
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তম্ত কেবলরাত্রিবিলাসিত্বং হবাসে। বৃদ্ধিশ্চান্তি অস্য বদন- 

ন্্রন্ত তু তদভাব:। তদুষ্তামৃতস্য কেবলমিজ্দ্রীদয়ে! দেবাঃ 
পাতরঃ। অনেন তু প্রেমাম্ত বুষ্টিদানেন যাবজ্জঞগজ্জনস্তা- 
ধ্যাত্মিকাঁদিতাঁপবিনাশাপিপূর্বকমমরত্বং কৃতমিতি ভাঁবঃ। 

তত্রৈকঃ কল্পদ্রমোহভূৎ সোপ্যমরাঁবতীস্থো৷ লোকাদৃশ্তে 

যেষাং পুনদৃশ্টিন্তেধামপি কামনাপেক্ষকঃ। অনেন তু 

ভক্তকল্পতরবঃ সর্ধত্রৈব রোপিতা স্তশিষ্াদিবপতৎপোত 

প্রপোতাদিশ্চান্তাপি রক্ষিত ইত্যাশ্চধ্যং । তন্রৈরাবত- 
নাম গজোহভূং সোপ্যতিমহতে স্থরাধিপায় দত্তঃ অনেন ত 

অকিঞ্চনেভ্যোপি দরিদ্রেভ্যোপি ভাবগজেন্্রা ন্যন্ক তৈ- 
রাবত। দভতাঃ । এবমেবং প্রকারশ্চমত্কারকারকঃ প্রাভি!- 

ব্বিলানঃ। সংসারকালকুট ইত্যাদি চরণস্তার্থঃ স্পষ্ট; 
পক্ষে সরম্বতী স্তৌতি। সংসারএব মহোন্বণস্থিজগন্নাশকঃ 
কাঁলকুটঃ শ্রীরুদ্রবত্তদ্ীর্ণ কারবঃ কৃষ্ণকণ্ঠবাঃ শ্রীগোবিন্দ- 
দাস কবিরাজ ইত্যর্থ:। করুণাসিক্কু অবতার ইত্যনেন 
ময়ি করুণাং কৃত্বা পূর্বববৎ সর্বকাধাং করিষাতি সম্প্রতি 

তত্প্রকারেণ মম উদ্যমঃ সংপুর্ণো ভবিষ্কতীতি প্রতি- 

পাদিতম্। 
শব্দার্থ__পরায়লি_-পরাইলেন। ঠামহি ঠাম--স্থানে 

স্থানে । পন্থিক-_পথিক | চড়ায়ল-_-চড়াইলেন । অকিঞ্চনে 

-দরিত্রকে । পহুক--প্রভূর। 

ব্যাখ্যা _রাধামোহন ঠাকুর মহাশয় “গৌবাঙ্গকরুণ।- 

সিন্ধু অবতারের” ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে গৌরাঙ্গ 

ক্গীবসমুদ্র অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ট, কেনন। ক্ষীরসমূদ্রে যে 

রত্বা্দি উঠিয়াছিল তাহ! মকলকে দেওয়। হয় নাই; কিন্থ 

গৌরাঙ্গকরুণাপিন্ধৃতে যে নামচি্তামণি উঠিয়াছে, তাহ। 

জগতের সকলের গলায় হাঁরস্বরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। 

শ্রীগৌরাঙ্গের বদনচন্ত্র প্রাকৃতিক চাদ অপেক্ষ! অনেক 

শ্রেষ্ঠ কেনন! ইহাতে হ্াসবুদ্ধি নাই-_সর্বদাই পূর্ণচন্দর। 

ইনি কেবল ইন্দ্রাদিদেবতাকে অস্বৃত দেন না, সকলকে 

প্রেমামৃত দান করিয়। তাহাদের আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় 

বিনাশ করেন। ইনি সর্ধত্র ভক্তব্ূপ কল্পতরু রোপণ 

করিয়াছেন, সকলে তাহার ছায়া ও ফলভোগ করিতেছে । 

ংসাররূপ কালকটের বিষে তন্ন দগ্ধ হইল একমাত্র 

গোবিন্দদাসের | কিন্ত রাধামোহন ঠাকুর বলেন যে রুদ্্রের 

ম্যায় গোবিন্দ কবিরাজ কাঁলকুট পান করিয়া কুষ্ণক£ 
হইয়াছেন। তাহার কণ্ঠে সর্বাদ। কৃষ্ণনাম স্করিত হইতেছে 

ইহাই বাঙ্গ্যার্থ। সমুদ্রমস্থনে যে এরাবত উঠিয়াছিল তাহ 

ইন্্&ই অধিকার করিয়াছিলেন; শ্রীগৌরাঙ্গকরুণা সিদ্ধ 

হইতে যে ভাব-এরাঁবতের উদ্ভব হইল, তাহাতে দরিদ্রতম 

ব্যক্তিও চড়িতে পাইল। এইরূপ আমাদের প্রভূর বিলাস। 

৭ 

বিভাষ 

পুলক-বলিত অতি ললিত হেমতন্গ 

অঙ্গখন নটন-বিভোর। 

কত অন্গভাব অবধি নাহি পাইয়ে 

প্রেম-সিন্ধু নয়নহি২লোর ॥ 

জয় জয় ভুবন-মঙ্গল অবতার । 

কলিযুগ-বারণ- মদ-নিবারণ 

হরিধবনি জগতে বিথার ॥ 

নিজরসে ভামি হাঁসি খেনে রোৌয়ই 

আকুল গদগদ বোল। 

প্রেমভরে গরগর ন। চিনে আপন পর 

পতিত জনেবে দেই কোর ॥ 

ইহ র্স-সায়রেৎ মগন স্রাস্থুর 

দিন রজনী নাহি জান। 

গোবিন্দদাস বিন্দু লাগি রোয়ই 
শ্রীবল্পভ পরমাণ ॥ 

সা. প. ০১)-৪। ব১-:৫, গা।২৮৬, তরু ২২৫, কী ২৬৬ 

ক. বি. ৬৪০২ 

পাঠাস্তর-_-(১) পাবই-_কী (২) নয়ত হিলোৌল-_ 
ক. বি. (৩) গদগদ আকুল বোল--কী (৪) চিহ্বে--ব 

(৫) ইহ রসে নিমগন--ব এ বস-সাগরে-_-ক. বি. 

শব্দার্থ--অনগখন- সর্বদা । নটন-বিভোর--নৃতো 
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উন্মত্ত । লোর--অশ্রজল | বারণ-হন্তী। বিথার-_ 

বিস্তার। সায়রে-_-সাগরে। রোয়ই-_ক্রন্দন করে। 

ব্যাখ্যা-শ্রগৌরাঙ্গের সুন্দর হেমতন্থ অতিশয় 

পুলক-যুক্ত ) তিনি নব সময়েই নৃত্যে বিভোর হইয়া 

আছেন। তাহার হৃদয়ে যে কত অন্থভাব তাহার 

সীমা পাই না; নয়নে তাহার যেন প্রেমসিন্কু উথলিয়া 

উঠিয়াছে। ুবনের মঙ্গলকারক সেই অবতারের জয়। 
তিনি কলিষুগর্ধপ হস্তীর মদ নিবারণ করিলেন এবং 

জগতে হর্ধ্বিণি বিস্তার করিলেন। তিনি নিজের 

রমেই ভাপেন ; কখন হাসেন, কখন কাঁদেন, আকুল 

হইয়। গদগদ স্বরে কথ! বলেন। তিনি প্রেমভরে গরগর। 
আপন পর তিনি চিনেন না-পতিতজনকে ধরিয়৷ 

আলিঙ্গন দান করেন। এই রসের সমুত্রে দেবতা ও 

অস্থর সকলে মগ্ন হইল। দিনরাত্রি কোথ। দিয়। চলিয়। 

যায় তাহারা জানে না। এ প্রেমসিন্ধুর একটিমাত্র 
বিন্দুর জন্য গোবিন্দদাঁস ক্রন্দন করিতেছেন--এই কথার 

প্রমাণ দিবেন তাহার কবি-বন্ধু শ্রীবল্পভ। 

৮০ 

তথ! বাগ 

পতিত হেরিয়া কান্দে থির নাহিক+ বান্ধে। 
করুণ নয়নে চায়। 

নিরুপম হেম জিনি২  উজোর গৌর তন্ঠ 
অবনী ঘন গড়ি যায়। 

গোর] পহ'রত নিছনি লইয়া মরি | 
ও রূপ মাধুরী পিরীতি চাতুবী 

তিলে' পাসরিতে নারি ॥ 

বরণ আশ্রম কিঞ্চন অকিঞ্চন 

কারে কোন দোষ নাহি মানে । 

কমলা-শিব-বিহিৎ দুল্লভঙ প্রেম-ধন 

দান করল জগ" জনে । 

এছন সদয় হৃদয় প্রেমময়” 

গৌর ভেল পরকাশ। 
প্রেম-ধনে ধনী করল অবনী 

বঞ্চিত গোবিন্দদাস। 

স্ণদ। ১৯।১, তরু ২২১৩, 

কী ৪৭ 

পাঠাস্তর-_(১) নাহি-_তর (২) জঙ্গ-_ক্ষণদা 
(৩) গৌরাঙ্গের নিছনি--তরু (৪) তিল আধ--তরু 

(৫) বিধি-_-তরু (৬) ছুলহ_-কী (৭) জনে জনে-_-কী 
(৮) রূপসময়--কী। 

শব্দার্থ-_থির-_স্থৈধ্য । উজোর-_ উজ্জ্বল । নিছনি-_ 
ংস্কৃত নির্মগ্চনীয় দ্রব্য, বাংলায়__বালাই বা অমঙ্গল। 

বরণ-_বর্ণ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি। আশ্রম গৃহস্থ, সন্ন্যাসী 

আদি। কিঞ্চন-যাঁহাঁর কিছু আছে। অকিঞ্চন-_যাহার 

কিছু নাই । বিহি--বিধি। 

ব্যাখ্যা প্রভূ পতিতজনকে দেখিয়। করুণীয় ক্রন্দন 
করেন; তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য তাহার হৃদয়ে 
আর স্থেধ্য থাকে ন।$ তিনি তাহাদের প্রতি করুণ দৃষ্টিতে 
চাহেন। অতুলনীয় স্থবর্ণের চেয়েও উজ্জল যে গৌরচন্দ্রের 
দেহ তাহ! ভূমিতে পড়িয়। গড়াগড়ি যাঁয়। গৌরাঙ্গের 
বালাই লইয়! মরি। তাহার বূপমাধুধ্য ও প্রেমচাতুর্ধ্য এক 
তিলের জন্যও ভুলিতে পারি না। তাহার কাছে ব্রাক্গণ 

চগ্ডাল, গৃহস্থ সন্গ্যাপী, ধনী দরিদ্রের কোন ভেদ নাই। 
তিনি কাহারও কোন অপরাধ গ্রহণ করেন না। যে 

প্রেমনিধি লক্ষ্মী, শিব ও ব্রহ্মার দুল্পভ তাহা জগতের 

সকলকে দান করেন। এইরূপ করুণাময় ও রসময় গৌর- 
চন্দ্র প্রকাশিত হইলেন; তিনি পৃথিবীর সকলকে প্রেমধনে 
ধনী করিলেন--কেবল গোবিন্দদাস বঞ্চিত হইল। 

সা প. (১)--৫, 
ব১ ৬) 

৮ 

সিন্ধুড়। অথবা বসস্তরাগ 

পদতলে ভকত কল্পতরু সঞ্চর ১ 

সিঞ্চিত প্রেম মকরন্দ | 
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যাকর ছায়ং স্থরাস্থর মরবর 

পরমানন্দ নিরদন্দ ॥ 

পেখলু' গৌরচন্ত্র নটরাজ। 
জঙ্গম হেম- ধরাঁধর * উয়ল 

কীয়ে নবছিপ মাঝ ॥ 
নয়ন নিরদ জিনি কত মন্দাকিনি 

ত্রিভৃবন ভরুল তরঙ্গে। 

নিত্যানন্দ চন্দ্র রাম" দিনমণি 

ভ্রমই প্রদক্ষিণ রঙ্গে ॥ 

যাঁকর চরণ সমাঁধয়ে শঙ্কর 

চতুবানন কর আশে । 

মোপছ' পতিত কোঁরেধরি কান্দই' 

কি কহুব গোবিন্দদাসে ১ ॥ 

স!. পূ. 0১)--৭) ব ১ (৮) তব 

ব ্$হ১)ক. বি. ২৩৬২ 

ব হতে পাঠান্তর 2--(১) সঞ্চয় 1২ ছায়ে 

(৩) কল্পতরু (9) আঁশ (৫) কান্দয়ে (৬) গোবিন্দদাস। 

ক. বি. পাঠীস্তর--(৭) অভিরাম দ্িনমণি। 
শব্দার্থ-_সঞ্চর-__সঞ্চরণ করেন, চলাফের! করেন । 

মকরন্দ_ ফুলের মধু । ছাঁয়_ ছাঁয়ায়। স্বরান্থর_দেবতা 

ও অন্থুর। নিরদন্দ_ নিদ্বন্ব। ধরাধর-_পর্বত। উয়ল__ 

উদ্দিত হইল । নীরদ-_-মেঘ। সমাধয়ে_ সমাধিমগ্র হইয়া 

ধ্যান করে। 

ব্যাখ্যা--প্রভৃর পদতলে ভক্তরূপ কল্পতরুগণ বিচরণ 

করেন; তিনি সকলকে প্রেমরূপ মধুর দ্বারা সিঞ্চিত 

করেন। তাহার ছায়ায় হর, অস্থুর ও মানবগণ পরমানন্দে 

বিনা কলহে বর্তমান থাকেন। গৌরচন্দ্র্ূপ নটবাঁজকে 
দেখিলাম । সোনার পাহাড় কি আজ চলমান হইয়। 

নবদ্বীপের মাঝে উদ্দিত হইল? জলধার! বর্ষণ করে যে 

মেঘ তাঁহাকেও জয় করিয়াছে তাহার নয়ন--কেনন! এ 

নয়ন হইতে কত মন্দাকিনী ' ধার প্রবাহিত হইয়৷ 

ত্রিভুবনকে তরঙ্গ দ্বারা পূণ করিল। নিত্যানন্দরূপ চন্দ্র 

ও বামরূপ (পাঁঠাস্তরে অভিরাম ঠাঁকুর, নিত্যানন্দের 

সঙ্গী ) সুর্য শ্রীচৈতন্যকে প্রদক্ষিণ করিয়! ঘুরেন ৷ বাহার 

চরণ শঙ্কর সমাধিস্থ হইয়া ধ্যান করেন, ব্রহ্মা আশ। করেন, 
তিনি পতিত জনকে কোলে ধরিয়! ত্রন্ন কবেন। 
গোবিন্দদীস কি বলিবেন ! 

ভক্তকে কল্পতরু বল। হইয়াছে কেনন। ভক্তের নিকট 
যাহ। প্রার্থন। করা যায় তাহাই পাওয়া যায়। বৈষণব- 
দর্শনে ভক্তের স্থান ভগবানের অপেক্ষ। নীচে নহে। 

১০ 

কানড়। 

নিরপম হেখ-জ্যোতি জিনিঃ ববণ।। 

সঙ্গিত-রঙ্গি তরঙিত২ চরণ। ॥ 

নাচত গৌর গুণমনিয়]। 
চৌদিকে হরি হরি ধনি ধনি ধনিয়] ॥ 
শরদ« ইন্দু জিনি সুন্দর বয়ন! । 

অহনিশি প্রেমে ঝরে ঝরু নয়ন।' 

বিপুল-পুলক-পরিপূরিত দেহ | 

নিজ:সে ভাসি ন! পায়ই থেহ] ॥ 

জগভরি পুরল প্রেম*-আনন্দ। ॥ 

মৃহিমাহে1” বঞ্চিত দাস গোবিন্দ ॥ 

সা. প, ১১) ৮, ব ১০), 
ক. বি. ১৪০২ (এ5চ) 

পাঠীস্তর--(১) জিতি--স (২) সঙ্গিত রঙ্গিত বাজত 

চরণ।-স, সঙ্গিত রঙ্গিত বন্দিত চরণা--ক. বি. (৩) 

শরদ-চন্দ নিন্দি--ল (9) বয়ন1_স (৫) এহেন আনন্দ 
_-সঃ (৬) মহিমা বঞ্চিত-- তরু ও ক. বি.। 

টীকা__সঙ্গিত রঙ্গি সঙ্গীতরঙগযুক্তঃ অতএব তরঙ্গিতঃ 
চরণঃ যছ। সঙ্গিতরঙ্গতরঙ্গিতচরণ। ইতি পাঠঃ ॥ 

শব্দার্থ__বরণ1-_বর্ণবিশিষ্ট | সঙ্গিতরহ্ি--সঙ্গীতের 
ধিনি রম গ্রহণ করেন এবং সেই রসের আহ্বাদনের ফলে 

তরঙ্গিত-চরণ।-ধাহাঁর চরণ তাল রাখিয়। উঠানাঁম। করে। 

পাঠান্তরে- সঙ্গিতরঙ্গতরঙ্গিতচরণা-- সঙ্গীতের বঙ্গে ধাহার 

চরণ তরঙ্গিত। বয়না__বদন1 | থেহ1-স্কের্য ৷ পদকল্প- 

২২৬, তরু ২০৭৫ 
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তরুর পাঠে মহিম। বঞ্চিত-_গোবিন্দদস প্রভৃর মহিম! 

হইতে বঞ্চিত) কিন্তু উতকৃষ্টতর পাঠ বরাহনগরের গ্রস্থ- 

মন্দির ও কলিকাঁত| বিশ্ববি্ভালয়ের পুথিতে পাওয়া 

যাঁয়-_উহ] হইতেছে মহিমহে। অর্থাৎ পৃথিবীর মধ্যে 

বঞ্চিত। 

১১ 

শ্রীরাগ 

নীরদ-নয়ন নীর ঘন সিঞ্চনে + 

পুলক-মুকুল অবলম্ব । 

ম্বেদ মরন বিন্দু বিন্দু চয়ত 

বিকসিত ভাব-কদদ্ব ॥ 

কি পেখলু২ নটবর গৌর কিশোর 
অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চর 

স্থরধুনি-তীরেখ উজৌর। 
চঞ্চল চরণ কমলতলে বঙ্কর 

ভকত ভ্রমরগণ ভোর । 

পরিমলে লুবধ স্থরাস্থর ধাঁবই 

অহনিশি রহত অগোর॥ ॥ 

অবিরত প্রেম রতনফল বিতরণে 

অখিল মনোৌরথ পূর। 
তাকর চরণে দ্রীনহীন বঞ্চিত 

গোবিন্দদাঁস রহ দুর ॥ 

গী ১৮, স ১*, কা ২৬৩, 
তক ৬৭ 

সা. প. (১)--১০, ব১ (১০), 

ক. বি. ৫৫৪, ২৪০২ (সি) 

পাঠাস্তর--(১) নীরঘন সঞ্চরু--গী (২) “কি' নাই-_ 
গী (৩) তরী--স (৪) আগোর-_স। 

শব্দার্থ--নীরদ-_জলবর্ধা মেঘ । ঘন-_গাঢ় | মরন্দ-_ 
মকরন্দ, মধু। অগোর-_আগলাইয়! থাকা, রক্ষ! কর1। 

বধ্যাঁ-নীরদরূপ নয়ন হইতে গাঢ় অশ্রধার। 
পতিত হইতেছে; সেই বারিপাতের ফলে দেহরূপ কল্প- 

তরুতে পুলকর্প মুকুল জন্মিয়াছে। তাহার ঘন্মরূপ মধু 

যেন বিন্দু বিন্দু পতিত হইতেছে । তাহার ভাঁবরূপ কদণ্ব 

যেন ফুটিয়াছে অথবা! ( কদস্বের সমূহ অর্থে) তাহার ভাঁব- 

সমৃহ বিকশিত হইয়াছে । ঈশ্বর গৌরকিশোরকে 
দেখিলাম, যেন অভিনব এক হেমকল্পতরু গঙ্গার তীর 

উজ্জল করিয়] ভ্রমণ করিতেছে । তাহার চরণরূপ কমলের 

তলায় ভক্তরূপ ভ্রমরগণ বঝঙ্কার করেন ও মত হইয়! 

থাঁকেন। অবিরত প্রেমরতনফল বিতরণ করায় সকলের 

মনোঁরথ পূর্ণ হইল। তাহার চরণে বঞ্চিত দীনহীন 
গোবিন্দদাস দূরে রহিল । 

৬২ 

কেদার 

প্রেমভরে ঢরঢর ১ কনয়। কলেবর 

নটন রসে ভেল ভোবর। 

ই দিন যামিনী আবেশে অবশ 
প্রিয় গদাধর কোর ॥ 

গোর। পু ২ করুণাময় অবতার । 

যো গুণ কীর্ভনে পতিত দুরগত 
সভাই পাওল নিস্তার ॥ 

হরি হরি বলি তুজযুগ তুলি 
পুলকে দ্বিগুণ তনু । 

অরুণ দ্িঠি জলে অবনি ভাসল 
সুমেরু* সিঞ্চিত জঙ্গ 

ঈষৎ হাঁসনি মধুর ভাসনি 
পাষাণ মিলাইঃ যাঁয়। 

অখিল জগজন প্রেমে পরল 

দাস গোবিন্দ গায় ॥ 

সা. প. ০১) ৬, ব ১-৭ কা ১৭৯ 

ক. বি. ২৩৪১ 

কীর্তনানন্দে পাঠীস্তর_(১) প্রেমে ঢরটর (২) 

গোরা করুণাময় অবতার (৩) স্থরনদী ধারা বহে জঙ্ 

(৪) মিলায়ে 
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লহবী ৯৯ ভনিত। - 

সো প্রেমসি্ধু বিন্দু নাহি পাওল 

পাঁমরি গোবিন্দ দাঁস। 

শব্দার্থ কনয়া-_সোনার। দুরগত-_ছূর্গত। সুমের 
সিঞিত জঙ্_ প্রভুর নয়নজলে শুধু অবনীই ভাসে নাই, 

যেন স্থমের পর্বত পধ্যস্ত সিঞ্চিত হইয়াছে । পাঠান্তরে-_ 

স্থুর নদী ধারা বহে জঙন্_-তাহার অরুণ নয়নের জলে 

অবনী ভাঁসিল, যেন গঙ্গার ধার নয়নে বহিল। স্থমের, 

পাঠই অধিকতর কবিত্বময় মনে হয়। মধুর তাসনি__ 

তাহার মধুর আলাপে পাষাণহৃদয় ব্যক্তিও বিগলিত হয়। 

১৩) 

গান্ধার 

ভাবে ভবল হেম তন্ অন্ুপাম রে: 

অহনিশি নিজরসে ভোর । 

নয়নযুগল প্রেম জলে ঝর ঝররে * 

ভুজ তুলি হবি হরি বোল ॥ 

নাঁচত গৌর কিশোর মোর পন প্র 

অভিনব নবদ্বীপ-চাদ ॥ 

ভাবভরেত হেলন ভাবভরে দোলন 

প্রতি অঙ্গে মনমথ ফাদ । 

জিতল নীপফুল পুলক-মুকুল রে 

প্রতি অঙ্গে তাঁব বিথারি। 

রূনভরে গরগর চলই খলই রে 

গোবিন্দ দাস বলিহারি ॥ 

সা, প. (১)--৯১, কবি ২৪০২, ঘি ১০1১, স ৪২৯, 

ব ১-১১ তরু ২০৯৮ 

পাঁঠান্তর--(১) ভাবে ভরল তন্থু অন্তপম হেম রে-- 

ক্ষ (২) ঢরটর-_ক্ষ (৩) 'ভাঁবভরে হেলন' প্রভৃতি পদকল্প- 

তরুতে ও পদাম্ৃতসমুত্রে নাই, অথচ উহা না দিলে 

'নবঘীপ ঠাদের' মিল হয় না। ক্ষণদাগীতচিস্তামণিতে 

উহা! আছে। 

১৩ 

শব্দার্থ_অহপম_-অতুলনীয়। মনমথ ফাদ-_প্রতি- 
অঙ্গ এতই সুন্দর যে মনে হয় যেন কামদেব ফাদ পাতিয়া 

রাখিয়াছেন রমণীমনকে ধরিবাঁর জন্য । জিতল--জয় 

করিল। নীপফুল-_কদগ্বফুল অঙ্গে রোমাবলী পুলকে উচু 

হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যেন কদশ্বফুল ফুটিয়াছে। 
খলই-_স্মথলিত হন অর্থাৎ চলিতে যাইয়। পড়িয়া যান। 

১৪ 

গুবট সাব 

শ্লরধুনি-তীর তার মাহ বিলসই 

শম-বয়' বালক সঙ্গ । 

করতল-তাল- বলিত" হবি হরি ধনি 

নাচত মটবর-ভঙ্গ ॥ 

জয় এচি-নন্দন ভ্রিভুবন-বন্দন * 

পুর্ণ পূণ অবতার । 

গগ অনরঞ্চন" ভর-ভয়-ভগন 

সংকীত্তন পরচার ॥ 

চম্পক-গোৌর প্রেমভরে কম্পই 
কম্পই* সহচর কোর। 

'অঙ্গহি অঙ্গ পুলককুল' আকুল 

কণ্ধ নয়নে ঝর লোর ॥ 

ধনি ধনি ভাঁঙনি চতুর শিরোমণি 

বিদ্গধ-জীবনজীব | 
গোবিন্দদাঁস এ হেন রসে বঞ্চিত 

অবহু শ্রবণে নাহি পীব। 

না. প. (১)--১২, ব ১-১১, 
ক. বি. ২৪০২ (বি) 

পাঠাস্তর--(১) বিহরই-ব ১ (২) রসময়--ক. বি. 

(৩) বোলত--ক. বি. (৪) ভবন আনন্মময়--ক. বি. 

(৫) জগজনরঞ্কন__ক. বি. (৬) ঝম্পই-_ম (৭) কনয়াকুল। 

শব্দার্থ তীরমাহা_তীরের মধ্যে । বিলসই--বিলাঁস 
করেন । সমবয়-সমীন বয়স যাহাদের। জগ অন্রঞ্ন 

এ 8৫৫) ঠর ১৩২১ 
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ব| জগজনরঞ&ন-পৃথিবীর লোকদ্দিগকে যিনি ... 
করেন। ভব ভয় ভঞ্জন-_জন্মের বা পৃথিবীর ভয়কে যিনি 
বিন করেন। সহচর কোঁর--সহচরের কোলে । কঞ্জ__ 
পল্ম। বিদগধ-জীবনজীব--বিদপ্জজনের অর্থাৎ রসিক ও 
পণ্ডিত লোকের জীবনের জীবন। শ্রবণে__কর্ণে। গীবে -- 
পান করে। 

ব্যাখ্য__ প্রতি অঙ্গেই রোমাঞ্চ পুলক দেখ। দিয়াছে; 
তাহাতে তিনি আকুল হইয়াছেন । কমল নয়ন হইতে 
অনবরত অশ্রধার। বহিতেছে। হে সখি, হে সখি, 
শ্ীগৌরাঙ্গ জভঙ্গ বিষয়ে চতুর শিরোমণি, তিনি রপিক- 
জনের জীবনের জীবন। গোঁবিন্দদীস এইরূপ রসে বঞ্চিত 
হইলেন--তিনি কণের দ্বাব। এই বসরূপ অমৃত পাঁন 
করিলেন ন| | 

১৫ 

তথ। রাগ 

চীত চোর১ গৌর-অঙ্গ 
বঙ্গে ফিরত তকত সঙ্গ 

মদনমোহন-ছন্দুয়া২ | 

হেম-বরণ-হরণ দেহ 

পুরল তরুণ করুণ মেহ 

তপত-জগত-বন্ধুয়। ॥ 

ভাবে অবশ দিবস রাতি 

নীপ-কুহ্থয পুলক-পাঁতি 

বদন শরদ ইন্দুয়]। 

সঘনে রোদন সঘনে হাস 

আনহি বরণ বিরদ ভাষ 

নিবিড়" প্রেম-সিনধুয়] ॥ 

অমিয় জিতল মধুর বোঁল 
অরুণ চরণে মঞ্জির রোল 

চলত মন্দ মন্দুয়া। 

অখিল ভূবন প্রেমে ভাস' 

আশ করত গোবিন্দদাস 

প্রেম-সিদ্ধু-বিন্দুয়া ॥ 
সা. প (১) ১৩, ক. বি. ২৪০২ ভক্তিরকাকর পুঃ ৮৮৯, 
(এল), ব ১-১৩ তরু ২১১২ 

ভক্তিরতবাকরে পাঠান্তর $-(১) চিত্ত চোর (২) 
ছান্দুয়! (৩) বিবশ (9) নয়নে সলিল সিদ্ধুয়া (৫) আনন্দে 
ভাঁন। 

শব্দার্থ_ চীতচোঁর ব! চিত্তচোর-_মন চুরি করিয়াছেন 
যিনি। ছন্দুয়া ব| ছান্ুয়া_-শোভ।। হেমবরণ হরণ 
দেহ-যাহার গায়ের রং দেখিয়! মনে হয় সোনার বর্ণকে 
ঘেন চুরি করিয়া আনিয়াছে। করুণ মেহ--করুণাময় 
মেঘ । তপত-জগত-বন্ধুয়া__ভাঁপতপ্র জগতের বন্ধু ৷ নীপ 
কুহ্ুম পুলকপাতি-_কদম্বপুষ্প তুল্য পুলকাঁবলী ; শরদ 
ইন্দুয়া_ শরতের চন্দ্র । আঁনহি বরণ-__অন্তবর্ণ হইয়! যাঁন। 
মঞীর_নৃপুর। রোল-_শব্দ। 

ব্যাখ্যা গৌরাঙ্গ আমাদের মনকে হরণ করিয়াছেন, 
তাহার শোতা ব1 সৌন্দধ্য মদনকেও মোহিত করে ; তিনি 
আনন্দে ভক্তগণ সঙ্গে ভ্রমণ করেন। তাঁহার দেহের রং 
সোনার মতন। অভিনব করুণাময় মেঘস্বরূপ তিনি__ 
যেন তাপদঞ্ধ জগতের বন্ধুম্ব্ূপ। তিনি ভাবে দিবারাত্র 
ভোর থাকেন, তাহার দেহে কদন্বপুষ্প স্বরূপ পুলকাবলী। 
শরৎকালীন চন্দ্রের মতন তাহার বদন; তিনি সশব্দে 
রোদন করেন, সশবে হাস্ত করেন। ভাবে তাহার দেহ 
বিবর্ণ হইয়া যাঁয়; তাহার আলাপ ছুঃখময় হয়; তিনি 
যেন নিবিড় প্রেমসমুদ্ব। তাহার মধুরবাণী অমবতের 
চেয়েও মিষ্ট; তাহার অরুণ (রক্তাভ) চরণে নূপুর 
বাজে; তিনি ধীরে ধীরে চলেন। তাহার কুপায় সমগ্র 
জগৎ প্রেমে ভাস্লি। গোবিন্দদাস সেই প্রেমশিল্ধুর একটি 
বিন্ুমাত্র আশ! করে । 

১৬ 

স্থহই 
সহজই কাঞ্চন গোর! 
মদ্ন-মনোহর বয়সে কিশোঁর।১ 
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তাঁহে ধরু নটবর-বেশ 

প্রতি অঙ্গে তরঙ্গিত ভাবের আবেশ+ । 

নাচত নবদ্ধিপ-চন্দ । 

জগ-মন নিমগনত প্রেম-আনন্দ ॥ 

বিপুল পুলক অবলম্বে । 
বিকশিত ভেল তহি' ভাব-কদগ্ধে? ॥ 

নয়নে গলয়ে ঘন লোর। 

খেনে হাসে খেনে কান্দে ভকতহি কোর" । 

রস-ভরে গদগদ বোল 

চরণ-পরশে মহি* আনন্দ-হিলোল ॥ 

পৃরল জগ-জন আশ 

বঞ্চিত ভেল তহি' গোবিন্দদাম” ॥ 

সা. প. (১)--১৪, ব ১-১৪, 

ক বি. ২৪০২ এম) 

্ ৭1১, গী ৫, স্ ৬ 5০, 

তরু ২০৮৪, কা ৭২ 

পাঠান্তর_(১) বয়স কিশোরা-ক্ষ, গী, ব ১২ 
(২) রসের আবেশ-_ ক্ষ, গী (৩) জগজন নিমগন--ক্ষ 

৪) বিকশিত কিয়ে শব ভাবকদম্ব_গী (৫6) ভাবে 

বিভোর-_ক্ষ (৬) ক্ষিতি (৭) বঞ্চিত ও রসে গোবিন্দদাস। 

শব্দার্থ-_নিমগন-__নিমগ্র | তহি'_তাহাঁতে, ভাঁব- 
কদম্বে--ভাবরূপ কদশ্ব পুষ্প, তাহার দেহে কদশ্ের মতন 

পুলকাবলী দেখা যাঁয়। লোর-__অশ্রজল । কোর-- 
কোলে । মহি-_পৃথিবী। আনন্দ হিলোল-_ আনন্দের 
তরঙ্গ । পূরল জগজন আশ--পৃথিবীর সকল লোকের 

আঁশ। পূর্ণ হইল। 

১৭ 

তুড়ী 

দেখত বেকত গৌর-চন্দ + 
বেঢল ভকত-নখত-বৃন্দ 

অখিল-সুবন উজর কারি 

কুন্দ-কনক-কাতিয়া | 
অগতি-পতিত-কুমদ-বন্ধু 

হেরি২ উছলত রসক সিন্ধু 

হদয়-কুহর-তিমির-হারি 

উদ্দিতঃ দিনহি' বাতিয়। ॥ 

সহজে" সুন্দর মধুব দেহ 

আনন্দে শানন্দে না বাদ্ধে থেহ 

ঢুলি ঢুলি ঢুলি চলত খলত 

মত্ব-করিবর-ভাঁতিয়া | 

নটন ঘটন ভৈ গেল ভোর 

মুকুন্দ মাধব গোবিন্দ বোল 

রোয়ত হানত ধরনি খসত 

শোহত পুলক-পাতিয়। ॥ 

মিম "-মহিমাঁকো। কু ওর 

নিজপর ধরি" করই কোর 

প্রেম-অমিয়। হরখি ধরখি 

তরখিত মহি মাতিয়। ॥ 

যে। রসে উত্তম অধম ভাপ 

বঞ্চিত একলি গোবিন্দদাস 

কো জানে কি খেনে কোন গঢ়ল 

কাঠ-কঠিন ছ।তিয়।। 

সাপ (১)--১৫, স।. প. ১৯৩, 
ব ১-১৫, ক. নি. ২৪০২ (জ) 

পাঠাস্তর_-(১) গৌরাঙ্গ_-স। নিশ্চয়ই ভুল পাঠ, 
কেন ন! ছন্দপতন হয়। (২) হেরত--ন (৩) উজল-_-ভ 

(৪) উদয়--স (৫) সহজ--স (৬) মহিম--ভ, কী (৭) 

নিজপদ দেই--কী 

শব্ধার্থ--বেকত-ব্যক্ত, প্রকাশিত। নখতবৃন্দ__ 
নক্ষত্রবৃন্দ।  উজরকারি-উজ্জলকারী। কুন্দকনক 
বাঁতিয়া__কুন্দ ও স্বর্ণের কাস্তি বিশিষ্ট । কুমদবন্ধু-_যাহাল 
মদ বাগর্ত্ব কু, অথব। পাঠাত্তরে কুমুদবন্ধু-_অগতি-পতিত- 

রূপ কুমুদের বন্ধু যে চন্দ্র। “কুমুদ' পাঠ ভক্তিরত্বাীকরে 

আছে, কিন্তু কুমদই ভাল পাঠ মনে হয়। থেহ-স্থেরধ্য | 
খলত-স্মলিত হন অর্থাৎ পড়িয়া! যান । ঘটন-_-ঘটন1। 

রোয়ত- ক্রন্দন করেন। ধরনি খসত- মাটিতে পড়িয়া 
যাঁন। শোহত--শোভ। পায়। পুলক পাতিয়া--পুলক- 

পতক্তি। অসিম- সীমা নাই যার,পাঠাত্তরে মহিম-_মহৎ। 

ভক্তিরত্।কর পূ. ৮৮৯) স ৪৫১, 

ভ্রু ১*৬৩ 
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৪র--সীম।। হরখি বরখি__হ্র্ষের সহিত বর্ষণ করেন। 

তরখিত- ত্রাস ব! ভয়যুক্ত । 

ব্যাখা দেখ গৌরাঙ্গরূপ চন্দ্রের উদয় হইল, ভক্তর্ূপ 

নক্ষত্রবৃন্দ তাহাকে ঘিরিয়৷ রহিল, তাই সমস্ত পৃথিবী 
তাহার কুন্দ ও কনকতুল্য কান্তিতে উজ্জল হইল। যাহার 

গতি নাই এমন পতিত ও কুমদযুক্ত ব্যক্তিদের তিনি বন্ধু। 
ঠাহাঁকে দেখিলে রসের সমুদ্র যেন উছলিয়! উঠে। তিনি 

জদয়গচ্বরের অন্ধকার হরণ করেন। প্রাকৃতিক চন্দ্র কেবল 

রাত্রিকালে উদ্দিত হয়; কিন্ত তিনি দিন ও রাত্রিতে 

সমানভাবে উদ্দিত থাকেন। সহজেই তাহার সুন্দর ও 

মধুর দেহ। তাহাতে আবার আনন্দের আঁতিশষো 

স্থ্্যে নাই; তাই মত্তগজের ন্যায় তিনি ঢুলিয়৷ ঢুলিয়া 

চলেন; চলিতে চলিতে তাঁর পদ স্থলিত হয়। তিনি নৃত্যে 

উন্মত্ত ; ( সর্ব) মুকুন্দ, মাধব, গোবিন্দ বলিতেছেন ; 

কখনও হাসিতেছেন, কখন কাদিতেছেন, কখনও ভূমিতে 

পড়িয়। যাইতেছেন ; তাহার অঙ্গে পুলকাঁবলী শোভ৷ 

পাইতেছে। তাহার মহৎ মহিমাঁর সীম! কোথায়? 

নিজ ও পর ভেদাভেদ জ্ঞান ন1 রাখিয়া তিনি সকলকে 

আলিঙ্গন করেন। ( তাহার নর্তনে ) ভয় পাইয়। ( শেষে ) 

পৃথিবী মাঁতিয়া উঠেন। উত্তম ও অধম সকলে এ রসে 

ভাঁদিল। একলা! গোবিন্দদান ইহাতে বঞ্চিত হইল; 

না জানি তাহার কাঠের মতন কঠিনহৃদয় কে 
গড়িল? 

১৮ 

তৈরবী 

আজু শচিনন্দন নব অভিষেক । 

আনন্দ-কন্দ নয়ন ভরি দেখ ॥ 

নিত্যানন্দ অছৈত মিলি বহু বলে 

গাঁও উন্মত ভকতহি' সঙ্গে ॥ 

হেরইতে নিরুপম কাঞ্চন-দেহ]। 

রাখিয়ে সব নয়ন* ঘন মেহা 

পুন পুন নিরখিতে গোর! মুখ ইন্দু 
উছলল প্রেম-হধারস-সিন্ধু ॥ 

জগভরি পৃরল প্রেম-তরঙ্গে | 
বঞ্চিত গোবিন্দদাঁস সো পরসঙ্গে ॥ 

সা. প. (১)--১৬,. ব ১:১৬, 

ক. বি. ২১৫৭ 

তরু ১৫৬৯ 

পাঠীন্তর-- (১) নয়নে_ক. বি. (২) পদরকল্পতরুছে 

“সো? নাই। 

শব্দার্থ _আনন্দকন্দ_ আনন্দের আকর। কাঞ্চনদেহ। 
_সোনাঁর মত রং যে দেহের । ববিখয়ে--বর্ণ করে। 

পরসঙ্গে _ প্রসঙ্গে । 

ব্যাখ্যা আজ শচীনন্দন গৌরাঙ্গের নূতন অভিষেক। 
সেই আনন্দের আকরম্বরূপকে নয়ন ভরিয়া দেখ। 

নিত্যানন্দ অদ্বৈত বহু রঙ্গে মিলিত হইয়া প্রেমে উন্মত্ত 

ভক্তগণ সঙ্গে গান করিতেছেন। তাহার অতুলনীয় 

কাঞ্চনতুল্য দেহ দেখিয়া সকলেরই নয়নরূপ ঘন মেঘ 

হইতে বারি বষিত হইতেছে । গৌরাঙ্গের মুখচন্ত্র বারংবার 
দেখিতে দেখিতে প্রেমরূপ স্থ্ধার সমুদ্র উছলিয়। উঠিল। 
( চন্দ্রোদয়ে সমুদ্র উছলিয় উঠে )। পৃথিবী ভরিয়] প্রেম- 
তরঙ্গ ব্যাপ্ত হইল। কেবল সেই প্রসঙ্গে গোবিন্দদাস 

বঞ্চিত হইল। 

১৯ 

ধনেশী 

স্থরধুনি-বাঁরি ঝাঁরি ভরি ঢারই 
পুন ভরি পুন ভরি ঢারি। 

কো! জানে কাছে লাগি অভি সিঞ্চই 

লীল। বুঝই ন! পারি । 

হেরইতে মঝ্ু মনে লাগি রহু 

সীতাঁপতি শ্রঅদৈত পন ॥ 

নব নব তুলসী 

তাহি দেই হানি হাসি 



গোবিন্দদাসের প্াবলী ১৭ 

কবন্ গৌর পিত শ্তামর লোহিত 
কবহু' মুবতি পরকাশি ॥ 

ডাহিনে রহ পুরু _ষোত্বম পণ্ডিত 
কামদেব বহু বাম। 

অপরূপ চরিত হেরি সব চমকিত 

গোবিন্দদাস 'গুণধাম ॥ 

সা. প. (১) ২০, ৰ ১০. ক, বি. তক ১৫৭৯ 

পু. 121০ 

পদ্দকল্পতরুতে এই পদটি নিত্যাঁনন্দ-অভিষেকের পর 

পূর্বাতিষেক' এই পর্যায়ে ধৃত হইয়াছে। কলিকাত। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিতে 'অদ্বৈতৈর অভিষেক" পধ্যায়ে লিখিত 

হইয়াছে। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় এটি অদ্বৈত কর্তৃক 
গৌরাজের অভিষেকের পদ । কিন্তু কামদেব ও পুরুষোত্রম 
পণ্তিত উভয়েই অদ্বৈত শাখার ভক্ত হওয়ায় এটিকে 

অদ্বৈতৈর অভিষেকের পদ বলিয়াই ধরা সমীচীন হইবে । 

কামদেবের পুরা নাম কাঁমদেব চৈতন্যদীস। অদ্বৈতশাখার 

গুরুষোত্তম পণ্ডিত সম্বন্ধে দেবকীনন্দনের বৈষ্ণববন্দনায় 

আছে-_ 

পুরুষোত্রম পণ্ডিত বন্দে৷ বিলানী সথজান। 
প্রত যারে দিলা আচার্ধা গোপাঞ্ির স্থান ॥ 

৪ 

বসস্ত 

নীলাচলে কনকাচল গোঁর।। 

গোবিন্দ-ফাগুরঙ্গে ভেল ভোরা। 

দেব-কুমারি নারিগণ সঙ্গে ১। 

পুলক-কদদ্ব-করদ্বিত-অঙ্গে ২ ॥ 

ফাগুয়৷ খেলত গৌরতন। 

প্রেমক স্ধা-সিন্ধু মুরতি জগ ॥ 

ফাণ্-অরুণ তন অরুণহি চীর। 

অরুণ নয়নে বহে অরুণহি নীর ॥ 

ক£ছি লোলত অরুণিত মাল। 

অরুণ ভকতসব গাঁওয়েৎ রসাল 

কত কত ভাব বিথারল অঙ্গ। 

নয়ন ঢুলাওত প্রেম-তরঙ | 

হেবি গদাধর লহু লহ হাস। 

সে! নাহি সমুঝল গোবিন্দদাম ॥ 

ন ১-১৭, ক. বি. ১১৪৬ ম ৪৩১, তরু ১৪৬৩ 

পাঠান্তর-(১) সঙ্গ_ম (২) অঙ্গ_স (৩) গায়__ 
ক. বি.। 

শব্দার্থ_-কনকাঁচল-_সোনার পাহাড় সদৃশ । 
গোবিন্দ-ফাঁগুরঙ্গে--শ্রীকৃষ্ণের ফ।গুখেলারঙ্গে । পুলক-কদদগ 

-পুলকসমৃহ দেহে শোভ| পাঁইতেছে। করঘ্বিত-- 
সশ্মিলিত। চীর-_বস্ব। নীর--জল। লোলত--দুলিতেছে । 

মাল-_মাল্য। রসাল-স্থমধুর। বিখাঁরল- বিস্তৃত করিলেন, 
প্রকাশ করিলেন। লন লহু-_লঘু লঘু। সমুঝল-- 

নৃঝিল। 

ব্যাখ্যা ফা গুখেলায় সব লালে লাল হইয়। গিয়াছে; 
প্রড়র দেহ, বসন, নয়ন, এমন কি নয়নের নীর, গলার 
ম[লা, দব লাল হইয়াছে । 

২১ 

স্হই 

অপরূপ ছেম-মণি ভাল। 

অখিল ভূবনে১ পরকাশ ॥ 

চৌদিগে পাবিষদ তারা 
দুরে করু কলি-আদ্ধিয়ার] ॥ 

অভিনব গোর৷ দিজ-রাজ। 

উয়ল নবদ্ধিপ মাঝ ॥ 

পুলকিত স্থির-চর-জাতি। 

প্রেম-অমিয়া রসে মতি ॥ 

কেছে বিধুমণি সম কানো। 
কেহে। হাসে কুমুদিনি ছান্দে ॥ 

কেহো২ কেছে। ভকত চকোর 

নারি পুরুখ নাহি ওর । 

4 



১৮ গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

পাঠান্তর-ক বি._(১) জনে 
শব্দার্থ আনন্দে বাধিয়__আনন্দে বদ্ধিত হইয়াছেন 

সা. প. (১)--৯, ক. বি ২৩৫৯ ক্ষ ৮1১, স ৪২৯, তরু ২০৭৬ অথবা আনন্দে অভিনন্দন জানাইতেছেন। গৌরাঙ্গ 

পাঠান্তর-_-(১) ভৃবন-_-ক্ষ (২) কেছে! কেহো। প্রভৃতি কাতিয়া__গৌরাঙ্গের কাস্তিসমূহ। বাওত-_বাঁজিতেছে। 

ক্ষণদাতে নাই (৩) তরুতে “হীন' শব্দ নাই । ভাতিয়_-শোভ। করিয়া। খদত মোতিম পাতিয়া-_ 

শব্দার্থ হেম-মণি ভাস-_হেমমণির তুল্য দীপ্তিশালী, গৌরাঙ্গের মধুর হাসিতে যেন মুস্তাপংক্তি বাবিয়া 

অপূর্ব । পারিষদ ভারা__এই অপূর্ব চন্দ্রের চারিদিকে পড়িতেছে। বরুণ ঝরতহি'--জল ঝরিতেছে। রোয়ত-_ 

তাহার ভক্ত-বৃন্দরূপ তার! । স্থির-চর-জাতি-স্থাবর জঙ্গম ক্রন্দন করে। 
প্রভৃতি । বিধুমণি সম কান্দে-টাদ কুমুদে প্রেম, কোন 

ভক্ত চাদের ভূমিক! লইয়! কাদিতেছে, আবার কেহ 

কুমুদ্িনীর তুল্য কাদিতেছে। নারি পুরুখ নাহি ওর-__ 

গোবিন্দ দাস হীনৎ চকোর । 

রুচি-লব লাগি বিতোর | 

খনত মোতিম পাতিয়া। 

পতিত কোলে ধরি বোলত হরি হরি 

দেওত পুন প্রেম যাচিয়] ॥ 

২৩ 

নারী ও পুরুষের সীম। নাই । রুচি-লব লাগি- কান্তির সী 

একটু কণার জন্য । 
লাখবাণ কাচা কাঞ্চন আনিয়া 

মিলিয়৷ বিজুরি-সমূহে৯। 

২২ বিহি অতি বিদগধ অমিয়ার সাঁচে ভরি 
কামোদ নিরমিল গৌব-নদেহে। 

সবহু' গায়ত সবহু" নাঁচত সজনী২ ইহ অপরূপ গোরা বাজে! 

সব" আনন্দে বাধিয়! | রমময়-জলধি মাঝে নিতি মাঁজল 

ভাবে কম্পিত লুঠত ভূতলে সাজল লাবণি সাজে ॥ 

বেকত গৌরাঙ্গ-কাতিয়। ॥ কোটি কোটি কিয়ে শরদ-সুধাকর 

মধুর মঙ্গল মবদঙ্গ বাওত নিরমঞ্চল মুখ-টাদে। 

চলত কত কত ভাতিয়া। জগমন মথন সঘন রতি-নাদ্ক 

বদন গদগদ মধুর হাঁপত নাগরী* হেরি হেরি কান্দে ॥ 
ঝলমল অঙ্গ-কিরণ মণি-দঝপণ 

দীপ-দিপতি জিনি* শোভা 

অতয়ে সে নিতি নিতি গোবিন্দ দাস মনে 

লাগল লোচন লোভা ॥ অরুণ লোচনে বরুণ ঝরতহি' 

এ তিন ভুবন ভাঁপিয়া। গী ৪, তরু ২১৩৩ 

এ সুখ সায়রে লুবধ জগ-জন; পাঠান্তর--(১) তাতে মিলি বিজুরি সমূহে-গী 
মুগধ ইহ দিন রাতিয়]। (২) সজনি অপরূপ গৌরাঙ্গ রাজে (৩) নাগর--তরু 

দীস গোবিন্দ রোয়ত অনুখন (9) করু--তরু। 

বিন্দু কণ আধ ল।গিয়! ॥ মন্তব্য পদটিতে কষ্ট করিয়া শব্দঘযৌজনার প্রয়াম 

ক. বি. ৮৪৬ তরু ২*৮, দেখ! যায়। এটি গোবিন্দ চক্রবত্তীর পদও হইতে পারে। 



গোবিন্দদাসের পদাবলী ১৯: 

শাঁগরীদের ক্রন্দনও এই অন্যান সমর্থন করে। কিন্ত 
স্পষ্টতঃ নাগরীভাব ইহাতে নাই । 

শব্দার্থ _লাখবাণ__লাঁখবার যে সোনা! শোধন কর। 
হইয়াছে । অমিয়া সাঁচে ভরি-_গৌরাঙ্গকে হৃষ্টি করিবার 

জন্য যে ছাচ ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহা অমৃত দিয়া 

তৈয়ারি। অতয়ে--অতএব। 

২৪ 

তথা রাগ 

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম। 

কলি-মদ*-মথন নিত্যানন্দ বাম ॥ 

অপরূপ হেম-কলপ-তরু জোর । 

প্রেম-রতন ফল ধয়লং উজোর। 

অযাচিত বিতরই কাহে" না উপেখি। 

এছন সদয়-হৃদয় নাহি দেখি | 

যে নাচিতে নাচয়ে" বধির জড় অন্ধ । 

কান্দিতে অখিল ভুবন-জন কান্দ ॥ 

তেঞ্ি অন্ুমানিয়ে দুহু' পরমেশ। 

প্রতি দরপণে জন্কু রবির আবেশ ॥ 

তাহে যে ন। দেখি কোন জনেত প্রকাশ" । 

মলিন মুকুরে নহে বিষ্ব' বিকাশ ॥ 

গোবিন্দ দাদ কহে তাহ” কি বিচার। 

কোটি কলপে তাঁর নাহিক নিস্তার ॥ 

সা. শ. ১১১৯, ক. নি. তরু ২৩০৫, সং ২১, কা ১৮ 

২৩৬১ 

পাঠান্তর-_(১) মল-_-সং (২) অরুপ-__তরু (৩) ধরল 

সং (9) কাহু__কী €৫) নাচি নাচায়ে--কী (৬) ইহ 

রসে যাকর নাহি বিশুয়া_কী (৭) বিশ্ব-_তকু 

(৮) আর-কী। 
শবার্থ-_-কলিমদমথন-_কলিকাঁলের গর্ব খর্বকারী । 

কলপতরু জোর-_যুগল কল্পবৃক্ষ। উজোর-_উজ্জ্ল | 

ব্যাখ্যা-_্রীকষ্ষচৈতন্ত ও কলির গর্ব খর্বকাঁনী 

নিতানন্দরূপ বলরামের জয়। ইহার ছুই জন যেন 
ছুইটি অপূর্ব স্বর্ণনিশ্মিত কল্পবৃক্ষ। এই বৃক্ষদ্বয়ে উজ্জল 
প্রেমরত্বরূপ ফল ধরিয়াছে। সেই ফল না চাহিলেও 

সকলকে ইহার! বিতরণ করেন--কাহাকেও বাদ দেন 

না- ইহাই তাহাদের অপূর্ধত্ব। স্বর্গের কল্পতরু যাচকেরই 

মাত্র বাঁনা পূর্ণ করে_কিন্ত গৌর-নিতানন্ন-রূপ কল্বৃক্ষ 
ন। চাহিতেই প্রেনরত্বরূপে ফল প্রদান করে। ইহাদের 

মত সদয়হদয় ব্যক্তি আর কোথাও দেখা যায় না। 

হারা নাচিলে জড়, কাঁল।, অন্ধ সকলেই নাচে; আর 

ইহার! কাদিলে সমগ্র ভূবন কীদে। তাই অশ্চমান হয় 
ইহার। ছুইজন পরমেশ্বর । প্রতি দর্পণে সর্ষের প্রতিফলনের 
মত সমস্ত মানবের হৃদয়মুকুরে তাহাদের ভাব প্রতিফলিত 

হয়। তবে যে কোথাও কোথাও প্রতিফলিত হয় 

না দেখ। যায়, তাহার কারণ তাহাদের চিতরূপ দর্পণ 

মলিন। মলিন দর্পণে কিছু প্রতিবিদ্বিত হয় না । গোবিন্দ- 

দাম বলেন ইহার আর বিচার করিয়। কি হইবে; সেই 

প্রাণী যাহার হৃদয়ে গৌর-নিতাইয়ের ভাব প্রতিফলিত 

হইল ন। কোটি কল্পেও তাহার নিস্তার নাই । 

৫ 

তথ। রাগ 

তপত-কাঁঞ্চন কান্তি কলেবর 

উন্নত ভাঁঙর* ভঙ্গী 

করিবর-কর জিনি বাছুর স্থবলনি 

বিহি সে গঢ়ল২ বহু রঙ্গী 

গোরান্ধপ জগ-মনহারী | 

আপন বৈদগধি বিধাতা প্রকাশিত 

বধিতে কুলবতি নারী ॥ 

আপদৎ-মন্তক পূর্ণ পুলকিত" 

প্রেমে ছল ছল আখি। 

আপন গুণ শুনি আঁপহি« বোয়ত 

হেবি কান্দয়ে পশুপাখী ॥ 



২৪ গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ 

চাঁন্দ চন্দ্রিক কুমুদ্ মল্লিক 

জিনিয়1* মধুর মুছু হাঁস। 

মধুর বচনে অমিয়া সিঞ্চনে" 
নিছনি গোবিন্দদাঁল। 

তর ৭৮৮; সং ৩২৫ 

সংকীর্তনাঘধতে পাঠীস্তর--(১) ভাতীর (২) বিহি 
গঢ়ল (৩) আঁপাদ (৪) পুলকে পূণিত (৫) আপনি 

(৬) জিনিঞা (৭) লিচনে। 
ব্যাখ্য।- প্রভুর অঙ্গের কাস্তি তপ্ত কাঞ্চনের মতন; 

তাঁহার জ্রর ভঙ্গী উন্নত; বাহুর লাবণ্য হস্তীর শুগডকে 

পরাজিত করে। বিধাত৷ অত্যন্ত রসিক তাই এমন রূপ 

কৃষ্টি করিয়াছেন । নিজের রসবৈদপ্ধা বিধাতা তো প্রকাঁশ 

করিলেন, কিন্তু এদিকে যে কুলবতী নারী প্রভুর রূপ 

দেখিয়] প্রাণ হারায়! তাহার পা হইতে মাথা পধ্যস্ত 

সর্বাঙ্গ পুলকে রোমাঞ্চিত, চোঁখ দুইটি প্রেমে ছল ছল। 
তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ । কেহ কৃষ্ণের লীলা গান করিলে 

তনি ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারেন না। তাঁচ। দেখিয়া 
মিম্ুস্য দুরে থাকুক, পশুপক্ষীও ক্রন্দন করে। তাহার 

মুদুমধুর হাস্তের শোভ। চাদ, চন্দ্রমল্লিক, কুমুদ ও মল্লিক! 
পুষ্পের কাস্তিকে পরাজিত করে। তাহার মধুর বচনে যে 
অমৃত সিঞ্চিত হয় তাহার বালাই লইয়া গোঁবিন্দদাঁস 

যেন মবে। 

২৬ 

বেলোয়ার 

লাখবাঁণ কনক কষিল কলেবর। 

মোহন সুমেরু জিনিয়। স্থঠান ॥ 

গদ গদ নীর থীর নাহি বান্ধই। 
ভূবন-মোহন কিয়ে নয়ান-সন্ধাঁন | 
দেখরে মাই সুন্দর শচিনন্দনা। 

আজাহ্ুলঘ্িত ভূজ বাহু সৃবলন। ॥ 

অয়-মত্ত হাতি ভাতি গতি চলন] । 

কিয়েরে মালতীর মাল গোর! অঙ্গে দোলন! 

শরদ-ইন্ধু জিনি সুন্দর বয়ন।। 
প্রেম-আনন্দে পরিপৃবরিত নয়ন] ॥ 
পদ ছুই চারি চলত ডগমগিয়]। 
থির নাহি বান্ধে পড়ত পু ঢলিয়|॥ 
গোবিন্দদাঁস কহে গোর1 বড় বঙ্গিয়।। 

বলিহাঁরি যাঁও মুঞ্চি সঙ্গের অন্যগ্গিয়! | 
তরু ২১৪, 

ব্যাখ্যা-প্রতৃুর দেহের বরং লাঁখবার বিশোধিত 

হইয়াছে এমন সোনার মতন। তীহাঁর দেছের গঠন 
স্থমের পাহাঁড়কেও পরাজিত করিয়াছে এমন সুন্দর। 

তাহার নয়ন হইতে অবিরল ধারায় অশ্রু পড়িতেছে_-তিনি 
কিছুতেই হ্থ্ধ্য রাখিতে পারিতেছেন ন1। তীহাঁর কটাক্ষে 

ভুবন মোহিত হয়। দেখ আজাহুলপিতবাহু সুন্দর 

শচীনন্দনকে দেখ। মদমত্ত হস্তীর ন্যায় তাহার গতি। 

কি সুন্দর ম।লতীর মাল! তাহার গলায় ছুলিতেছে। 

তাঁহার বদন শরৎকালের চন্দ্রের শোভাকেও হারাইয়। 

দেয়। নয়নে তাহার প্রেমানন্দ। তিনি দুই চাঁরি পদ 
অস্থির চরণে চলিয়] ভাবে ঢলিয়া পড়েন ; ধৈর্ধ্য ধরিতে 

পারেন না । গোবিন্দদাপ বলেন গোঁর। খুবই রসিক। 
তাহার সঙ্গীর সঙ্গীদিগকে আমি বলিহারি দিই | 

২৭ 

কামোদ 

গৌর-বরণ তক শোহন মোহন 

সুন্দর মধুর স্থৃঠান। 

অনুপম অরুণ কিরণ জিনি অস্বর 
সুন্দর চাঁরু বয়ান । 

পেখলু গৌরান্গচন্দ্র বিভোর । 
কলি-যুগ-কলুষ তিমির-বর-নাশক 

নবদিপ-্ঠটাদ উজজোর ॥ 

ভাবছি ভোর ঘোর ছুহু' লোচন 
মোচন ভব-নদ-বন্ধ। 



গোবিন্দদাসের পদাবলী ২১ 

নব নব প্রেমভর বর্তন্গ স্থন্দর 

উয়ল ভকতজন সঙ্গ ॥ 

লহ লহ হাস ভাষ মুছু বোলত 

শোঁহত গতি অতি মন্দ। 

দিন-জনে নিজ বিজ দেই সব তাঁরল 

বঞ্চিত দাস গোবিন্দ | 

পা ১5৯৮ 

শবার্থ শোহন-_শোভন, সুন্দর | স্ুঠান__কঠায, 
সুন্দর ভঙ্গী যুক্ত। অন্বর-বলন। বয়ান_-বদন। 
কলিধুগকলুষতিমির-বর-নাঁশক-_-কলিযুগের কলুষ ব৷ 

পাপরূপ ঘোর অন্ধকারকে যিনি নাশ করেন। উজোর-_ 

উজ্জল । মোচন ভব-নদ-বন্ধ--সংসাঁরদূপ নদের বন্ধন 

হইতে ধিনি মুক্ত করেন। বরতঙ্গ-_বরণীয় দেহ যুক্ত। 

উয়ল--উদ্দিত হইলেন । লহু লহ হাঁস__মুদুমন্দ হাঁন্স। 

শোহত--শোভা পাঁয়। দ্িনজনে-_দীন বাক্তিদিগকে | 

বিজ-_বীজমন্ত্র। 

২৮ 

ভাটিয়ারি 

গৌরাঙ্গ পতিত-পাঁবন অবতাী 
কলি-ভুজঙ্গম দেখি হরিনামে জীব রাখি 

আপনি হইল ধন্বস্তরি ॥ 

কলি-যুগে চৈতন্য অবনী করিলা। ধন্া 

পতিত-পাবন যার বান] । 

পৃরবে বাঁধার ভাবে গৌরাঙ্গ হইল! এবে 
নিজরূপ ধরি কাঁচা সোঁন। | 

গদাধর আদি যত মহ! মহ ভাঁগবত 

তার। সব গোরা-গুণ গায়। 

অখিল ভূবন-পতি ,গোলোকে যাহার স্থিতি 

হরি বলি অবনী লোটায় ॥ 

সোঁঙরি পূরব-গুণ মুরছয়ে পুন পুন 
পরশে ধরণী উলসিত। 

চরণ-কমল কিব। নখর উজর-শোভা। 

গোবিন্দ দাস সে বঞ্চিত। 
তর ২১৮৪ 

শব্দার্থ_অবতারী- স্বয়ং কৃষ্ণ সমত্ত অবতারের মুল- 
স্বরূপ ; কুষ্ণ গ্রাচৈতন্তরূপে মর্ত্যে অবতীর্ণ বলিয়া তাহাকে 

অবতাঁরী বল। হইয়াছে । কলি-ভুজঙ্গম দেখি--কলিকাল- 

রূপ সর্পকে দেখিয়।।  ধন্বন্তরি--চিকিৎসকশ্রেষ্ঠ ; 

পন্বস্তরিকে ভগবানের অবতার-বূপে শ্রীমস্তাগবতে বর্ণন। 

কর! হইয়াছে । অবনী--পুথিবী । বান।-- সংস্কৃত বয়ন 

হইতে $ প্বজ। ব। পতাক1। পরশে ধরণী উলমিত--প্রতু 

বারবার ভূমিতে মৃচ্ছিত হইয়। পড়েন, তাহার স্পর্শ 

পাইয়। ধরণী মেন উল্লসিত হন । 

২৪) 

মল্লার 

ঠোঁর দেখ অপরূপ গোরাচাদের চরিত 

কে তাঁহে উপম। দিবে । 

প্রেমে ছল ছল 

ভকতি খাঁচয়ে সব জীনে ॥ 
চমেরু জিনিয়। অঙ্গ গমন মাতঙ্গ 

রূপ জিনি কত কোটি কাম। 

ন। জানি কিব। ভাবে 'গপাঁদ-মস্তক 

পুলকে জপয়ে শ্যাম শ্যাম ॥ 

গৌর বরণ হুধাময় তচ্চ 

নয়ন-যুগল 

কিরণ ঠামহি ঠাম। 

ভকত হেরি হেরি সমন দয় করি 

যাচত মধুর হরিনাম | 
গোবিন্দদাসক চীত উনমত 

দেখিয়। ও মুখ-চাঁদে । 

মায়ের স্তন ছাড়ি দুধের বালক 

গোরা গোরা বলি কানে ॥ 

তরি ২১৯৫ 



২২ গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

শব্দার্থ হোর-_সামনে, অদূরে | যাঁচয়ে-_যাঁটিয়া 
যাচিয়া দেন, ন। চাহিতে দেন। মাতঙ্গ--হস্তী। রূপ 

জিনি কত কোটি কাম--কত কোটি কন্দপদেবের রূপকে 

পরাজিত করিয়াছে তাহার সৌন্দধ্য। ঠামহি ঠাম- 

স্থানে স্থানে; তাহার দেহের নান। স্থানে যেন চন্ত্রকিরণ। 

৩০ 

কেদার 

অপরূপ গোরা নট-রাজ। 

প্রকট প্রেম বিনোদ নাগর: 

বিহরে২ নবদ্ধিপ মাঝ ॥ 

কুটিল-কুম্তল গন্ধ-পরিমূল 

চন্দন-তিলক-ললাট । 

হেরি কুলবতি লাজ-মন্দির- 

ছবারে দেওল কপাট । 

অধর বান্ধুলি-বন্ধু বন্ধুর 

মধুর বচন রসাল। 

কুন্দ-হাঁস প্রকাশ স্থন্দর 

ইন্দু-মুখ উজিয়ার ॥ 

করিবর-কর জনি বাহ স্থবলনি 

দোরি গজমতি হার । 

স্থমের শীখর উপরে ধৈছন 

বহই স্থরধুনি-ধাঁর ॥ 
রাতুল চরণ-যুগল পেখলু 

নখর বিধুমণি জোর। 
সৌরভে আকুল মত্ত অলিকুল 

গোবিন্দদাস-মন ভোর ॥ 

ক. বি. ২৫৯১ ণদ। ২২1১, তরু ২৯২৫ 

ক্ষণদার পাঠীন্তর--ভকত ভ্রমরা, সৌরভে আকুল, 
বাসুদেব দত্ত রহ ভোর। ক্ষণদাতে অধর বান্ধুলি-বন্ধ 

ইত্যাদি দুই চরণ নাই। 

ক. বি. পুথির পাঠাম্তর-(১) বিনোদ নবনাগর 
(২) বিহরই। 

শব্দার্থ _প্রকট প্রেম-তিনি যেন মৃক্তিমান্ প্রেম- 
স্বরূপ । লাঁজমন্দির দ্বারে দেওল কপাট--বরূপ দেখিয়া 
কুলবতীর মন চঞ্চল হইয়া উঠায় লজ্জার দরজায় যেন 

কপাট বন্ধ করিল। বান্ধুলি-বন্ধু-_বীধুলি ফুলের সদৃশ । 

বন্ধু-সদৃশ। বন্ধুর- প্রিয় সথার | 
মন্তব্য-_ নায়িকার রূপ বর্ণনায় বিদ্যাপতি ও বড়ু 

চণ্ীদাঁস বহুবার স্তনকে স্থমেরুর সঙ্গে ও গজমতি হাঁরকে 

গঙ্গাধারাঁর মঙ্গে তুলন। করিয়াছেন । 
“ক্ষণদাগীতচিস্তীমণিতে এই পদটি বাস্থদেব দত্তের 

ভনিতায় সঙ্কলিত হইয়াছে । বাস্থদেব দত্তের নামে 

কোন পদ পদকল্নতরু বা অন্য কোন সঙ্কলন গ্রস্থে ধৃত হয় 

নাই। বাস্থদেব দত্ত শ্রামন্মহাপ্রভুর সঙ্গে কীর্তন গান 

করিতেন; তাহার ভ্রাতা মুকুন্দ দত্তও মহাপ্রভুর প্রিয় 

পরিকর ছিলেন । মহাপ্রভু বলিতেন-_ 

যছ্পি মুকুন্দ আম! সঙ্গে শিশু হইতে । 
তাহ! হইতে অধিক সখ তোমারে দেখিতে ॥ 

চে চ* মধা ১১১৩৮ 

বৃন্দাবনদাস শ্রচৈতন্তভাগবতে বাস্ছদেব দত্তের নিকট 

বারংবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন । 

৩৬ 

পাছিড়। 

কাহে পুন গৌর কিশোর 
অবনত-মাথে লিখত মহি-ম গুল 

নয়নে গলয়ে ঘন লোর ॥ 

কনক-বরণ তন্চ ঝামর ভেল জঙন্গু 

জাগরে নিন্দ নাহি ভায়। 
যোই পরশে পুন তাক বদন ঘন 

ছলছল লোচনে চায় ॥ 
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খেণে খেণে বদন পাঁনি-তলে ধারই 

ছোড়ই দীঘ নিশাস। 

এছন চরিতে তাঁরল সব নর নাঁবী 

বঞ্চিত গোবিন্দদাঁস ॥ 

ক. বি. পৃঃ1/, তক ১৮৮২ 

শব্দার্থ _লিখত মহি-মগুল--বিরহের চিস্তাঁদশায় 
গৌরাঙ্গ মাটিতে লিখিতেছেন। নয়নে গলয়ে ঘনলোর-_ 

চোঁখ দিয় ঘন ধারায় অশ্রু পড়িতেছে। কনক-বরণ 

প্রভৃতি-_ সোনার মত ষে গায়ের রং বিরহে তাহ। ঝামার 

মতন হইয়াছে । জাগরে নিন্দ নাহি ভায়-সব সময় 

জাগিয়াই আছেন, চোখে নিদ্রী নাই। বদন পাঁনিতলে 

ধারই-_গালে হাত দিয়া ভাঁবেন। তারল--আঁণ 

করিলেন । 

৩২ 

মলার 

প্রেমে ভোর। 

ঘন ঘন বলে হরি। 

খেনে বৃন্দাবন করয়ে স্মরণ 

খেনে খেনে প্রাণেশ্বরী ॥ 

যাবক বরণ কটির বসন 

শোভ। করে গোর! রায়। 

কখন কখন যমুন। বলিয়। 

স্থরধুনী-তীরে ধায়। 

তাঁতা থে থে 
ঝন ঝন করতাল। 

নয়ন-অন্ুজে বহে স্থরধুনী 
গলে দোলে বনমাল ॥ 

আনন্দ-কন্দ 

অকিঞ্চনে বড় দয়]। 

গোবিন্দদাপ 
ও পদ-পঙ্কজ-ছাঁয়। ॥ 

তরু ২০৭৭ 

নাচে গোরা 

মুদঙ্গ বাজই 

গৌর চন্দ্র 

করত আশ 

শব্ধার্থ--যাবক বরণ-__আলতাঁর মতন রং। নয়ন- 

অন্বজে-কমল নয়নে । আনন্দ-কন্দ--আনন্দের আকর 

স্বর্ূপ। 

৩৩ 

স্থহই 

মদনমোহন তু গৌবাঙ্গ সুন্দর । 
ললাটে তিলক শোডভে উর্ধে মনোহর ॥ 

ব্রিকচ্ছ বসন শোভে কুটিল কুন্তল। 

প্রারুত নয়ন ছুই পরম চঞ্চল ॥ 

শু যজ্ঞস্ুত্র রহে নেটিয়। শরীরে । 

সুল্মুরূপে অনস্ত যে হেন কলেবরে । 

অধরেতে মুছু হান শ্রীতূজ তুলিয়]। 

পুরুবের নিকুগ্ত লীলা মনেতে পড়িল। ॥ 

গদাধরের সঙ্গে গৌর আনন্দে বিভোর । 
হেরিয়। ভকতগণ স্থখের নাহি ওর ॥ 

গৌর গদাধবের কেলিবিলাস। 

দূরহি নেহাঁরত গোবিন্দ দাস। 
বরানগর পথ ৭ (৭) ১০৯ 

৩৪ 

সহচর সঙ্গে রঙ্গে শচীনন্দন বিহরই স্রধুনি-তীর | 
নানাবিধ কৌতুক কেলি বিশারদ সভে বসময় রসধীর | 

অপরূপ গৌরবিলান। 
নাচত গাওত যন্ত্র বাজাওত টৈ কৈ হাস পরিহাস। 

গদাধর সঙ্গে পু সরস সম্ভাষই পুলকে পূরল প্রতি অঙ্গ 
নাহ নাহ বচন ক হি কেবল প্রকাশয় ভাবকদন্ব ॥ 

ছোড়ি নিশ্বাস তহি মহি গিরল গদাই। 
পুরুষোতম পাশ। 

গদাধর কোর লই ভাব সম্বরণ করু 

ন৷ বুঝল গোবিন্দ দাস। 

ক. বি. ২৯৮২ 
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৩৫ 

ভৈরবী 

অদ্বৈত আঁচাধ্য গৌরাঙ-শিরে । 
ঢাঁরত জাহুবীবাবি ধীরে ধীরে ॥ 

জান সমাপন যব তছু ভেল। 

নিতাই হেম-অঙ্গ মুছাঁওল ॥ 

পটু বপন লেই শ্রীবাস পণ্ডিত। 

গৌর কলেবর করল বেষ্টিত । 

চয়াচন্দন তব আনি গদাই | 

গোর] অঙ্গে লেপে স্থখে অবগাঁই ॥ 

গৌরীদাপ শিরে ধরল ছত্র। 

নরহরি ব্যজনে ব্যজয়ে গাত্র 

অদভূত আনন্দ শ্রীবাসগেহে। 

গোবিন্দদাস বঞ্চিত ভেল তাছে। 

গৌরপদ-রঙ্গিণী পু; ১৪৯ 

৩৬ 

ভৈরবী 

শ্রীবাস পণ্ডিত-বিগ্রহ-গেহে। 

রত্ব সিংহাসনে শ্রীগৌর শোহে । 
বপু সঞ্জে জ্যোতি নিকসয়ে কত। 

জন্ু উদয় তেল ভান শত শত ॥ 

তা হেরিয়৷ সীতাপতি নিতাই। 

করু অভিষেক আনন্দে অবগাই। 

কলসি তরি সুরধুনী-বারি | 

আনি বনাওল করি সারি সারি ॥ 

ঝারি ভরি অদ্বৈত মন আনন্দে। 

স্নান করাওল শ্রীগৌরচন্দে ॥ 
গোবিন্দদান অতি মতি মন্দ। 

নল] হেরল সো অভিষেক আনন্দ ॥ 

গৌরপদতরঙ্গিণী পৃঃ ১৪৯ 

৩৭ 

ভূপালী 

অতন্ুসুন্দর গৌর-কিশোর। 
হেরইতে নয়নে বহয়ে প্রেম-লোর ॥ 

জানুলঘ্বিত ভূজ তাহে বনমাল। 

তহি' অলি গুঞই শবদ রসাল ॥ 

লোঁল বিলোকনে নয়ন-হিলোর ॥ 
রসবতি হৃদয়ে বান্ধল প্রেম-ডোর | 

পুলক-পটল-বলয়িত ছিরি অঙ্গ । 

প্রেমবতি আলিঙ্গিতে লহরি-তরঙগ ॥ 

গোবিন্দদাস আশ করু তায়। 

গৌর-চরণ-নখ-কিরণ-ঘটাঁয় ॥ 

ভর ২১৩৬ 

শব্দার্থ_অতনুন্দর-_কন্দর্পের ন্যায় রূপবান্। 
হেরইতে নয়নে- তাহার ভাব ও রূপ এমনই স্থন্দর যে 

তাহাকে দেখিলেই নয়ন হইতে প্রেমাশ্রধারা পতিত হয়। 

শবদ রমাল-ভ্রমরদের শব্দ অতি মধুব। লোল 
বিলোকনে- চঞ্চল দৃষ্টিতে । হিলোর- হিল্লোল, তরঙ্গ । 

পুলকপটল বলয়িত-_পুলকসমূহ বলয় অথব! বালার মত 

হইয়াছে, অর্থাৎ রোমাঞ্চপুলকই তাহার দেহের অলঙ্কার- 

স্বরূপ হুইয়াছে। ছিরি অঙ্গ--শ্রীঅঙ্গ। 

৩৮ 

সারঙগ 

কাঞ্চন কমলক কান্তি কলেবর 

বিহরই স্থরধুনি তীর। 
তরুণ তরুণ তরু তরু হেরি তোড়ই 

কুন্দ কুন্থুম করবীর। 

সম-বয় সকল সখাগণ সঙ্গহি 
সরস রভস-রসে ভোর । 

গজবর-গমন গণ্জি গতি মন্থর 
গোপতে গদাধর কোর ॥ 
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অপরূপ গৌরাক্গ-রঙ্গ | 
পৃরব প্রেম পরমানন্দে পূরিত 

পুলক-পটলময় অঙ্গ। 

নিরুপম নঘ্দিয়৷ নগর পর নিতি নিতি 

নব নব করত বিলাস 

দীনে দয়! করু ছুবিত দুঃখ হর 
কহতহি গোবিন্দ দাস । 

ভন ২৬১৮ 

শব্দার্থ _কাঞ্চন কমলক-_সোঁনীর পদ্ম। পুলক- 

পটলময় অঙ্গ__অঙ্গ ভাবজনিত রোমাঞ্চে পূর্ণ? ছুরিত 

দুঃখ-পাপজনিত ছুঃখ । হরু-_হরণ করে। 

৩৯ 

গান্ধার 

নাচে শচীনন্দন | দেখি রূপ সনাতন 

গান করে স্বরূপ দামোদর । 

গায় রায় রামানন্দ মুকুন্দ মাধবানন্দ 

বাক্ঘোষ গোবিন্দ শঙ্কর ॥ 

প্রভুর দক্ষিণ পাশে নাচে নরহরি দাসে 
বামে নাচে প্রিয় গদদাধর। 

নাচিতে নাচিতে প্রস্থ আউলাঞা পড়য়ে কু 
ভাবাবেশে ধরে দুহার কর ॥ 

নিত্যানন্দ মুখ হেরি বলে পহু' হরি হরি 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ ডাকে উচ্চৈঃস্বরে | 

সোঙরি শ্রীবৃন্দাবন প্রাণ করে উচাটন 

পরশ করয়ে রায়ের করে ॥ 

শ্রীনিবাস হবিদাস নাচে গায় প্রেমোল্লাম 

তুর সাত্বিক ভাবাবেশ। 
ইহ রস প্রেমধন | পাঁওল জগজন 

গোবিন্দ মাগয়ে এক লেশ ॥ 

গৌরপদন্তরঙ্গিনী পৃঃ ২*৭ 

৫ 

মন্তব্য--নবদ্ীপে ব! পুরীতে কখনও রূপ সনাতন 
একনঙ্গে শ্রমন্মহী প্রভৃর সহিত মিলিত হন নাই। 

০ 

বেলোয়ার 

জগ জগ-তারণ-কারণ ধাম। 

আনন্দ-কন্দ-নিত্যানন্দ রাম১ । 

ডগমগ লোচন- কমল ঢুলায়ত 

সহজে অথির-গতি জিতি মাতোয়ার 
ভাইয়। অভিরাম বলি ঘন ঘন ডাকই" 

গৌর-প্রম-ভরে চলই ন। পার॥ 

গদগদ আধ, মধুর বচনাম্বত 

লহু লু হাস-বিকাশিত গণ্ড। 

পাষগড-খগুন শ্রীহুজ-মগ্ডন 
কনয় খচিত অবলম্বন দণ্ড ॥ 

কলিযুগ কাল- ভুজঙগমে দংখলৎ 

দ্রগধল স্থাবর জঙ্গম দেখি । 

প্রেমনধানস জগ ভরি বরিখল* 

গোবিন্দদাদকে কাহে উপেখি ॥ 

ল্ণদ] ৭1২, গী ২৯৫, ওর ৪ 

ক্ষণ«্র পাঠান্তর-_(১) নাম (২) জিনি (৩, ফুকরই 

(9) মধুর (৫ ভুজঙ্গম সঙ্গম | এই পাঠ অপেক্ষা] 'গীর পাঠ 

“ভুজঙ্গমে দ'শল' অধিকতর সঙ্গত মনে হয়। (৬) জগভবি 

প্রেম সুধারস বরিখত। 

শব্দার্থ-জগ-তারণ-কারণ ধাম- জগতের তারণের 

বা উদ্ধারের কারণ-স্বর্ূপ কারণার্ণব যাহার ধাম 

বা আশ্রয়স্থল; আনন্দ-কন্দ--আনন্দের আকর-স্বরূপ 

নিত্যানন্দকূপ বলরাম । জিতি মাতোয়ার-__মছ্চপের 

নয়নের অস্থির গতিকে হারাইয়। দিয়াছে ধাহার আরক্ত 

নয়ন। কনয় খচিত অবলম্বন দণ্ড-_নিত্যানন্দের প্রিয় শিষ্য 

রন্দাবনদাস শ্রীচৈত্ন্তভাগবতে লিখিয়াছেন যে নিতাই 

সর্বাঙ্গে জলঙ্কার পরিধান করিয়া স্থবর্ণদণ্ড লইয়। 

সা.প (১)-১৮, ক বি. ২৭৭৭ 
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চলিতেন। কলিমুগ কাল প্রন়ৃতি_-কলিযুগরূপ কালসপে 

দ'শন করিয়াছে তাই স্থাবর জঙ্গম সব দগ্ধ হইয়া! গিয়াছে, 

তাহা দেখিয়। নিত্যানন্দ “প্রমন্ধারপ জগতে বর্ধণ 

করিলেন। কবল গোবিন্দদস কেন উপেক্ষিত হইল ? 

৪১ 

আশাবরা 

জয় জয় রাম: লাম বঘুনন্দন 

জনকন্ততা নিজ কানু: । 

স্তর নর বানর খচর নিশাচর 

যু গুণ গায়ে অনন্ত ॥ 

জয় জয় দুর্ববাদল, নব জলধর ' 
কঞ্চ-নয়ন বন-বীর। 

ডাহিনে নিহিত শর, বামে ধন্ুদ্ধির্" 

জলনিধি কোটি গভীরৎ ॥ 

শ্রীপদ-পাদুক ধরু ভরতামুজ 
চামর ছত্র নিছোরি। 

শিব চতুরানন সনক সনাতন 
শতমুখ রহু করযোড়ি ॥ 

হৃদয়ে আনন্দিত* মারুত-নন্দন 

অভয় চবুণ করু সেব। ।' 

গোঁবিনদদাস-হৃদয়ে অবধারল 

হবি নারায়ণ অধিদেবা” ॥ 

ভক্তিরত্র।কর পৃঃ ৩২. 
ভরু ২৪০৭ 

গৌরপদতরঙ্গিণী (পৃঃ ৩৩৯ )-তে এই পদের আরম্ভ 

হইয়াছে-_ 

জয় শিব স্থন্দর, বিশ্ব পরাৎপর পরমানন্দীনন্দকারী 

তরুর পাঠীস্তর_-(১) শ্রল (২) রতিকাস্ত (৩) 

দুর্বাদল নব শ্যামল সুন্দর (৪) বামে ধন্ুদ্ধর ডাহিনে 

নিশিত শর (৫) জলধি কোটি গভীর (৭) ভকত আনন্দন 

(৭) চরণ কমল করু সেবা! (৮) হরি নারায়ণ দেবা । 

মন্তব্য--শিখর ভূমির রাজ। হবি নারায়ণ 

আচাধ্যের স্থানে শিষা হইতে তার মন " 

ভক্িরত্বাকর, নম তরঙ্গ, পৃঃ ৫৮৩ 

কিস্ তিনি রামমন্ত্রে দীক্ষা! ল্টতে চান জানিয়। শ্রনিবাস 
আচাধ্য পত্র দ্বারা বঙ্গক্ষেত্র হইতে ত্রিমল্ল ভটের পুত্রকে 

পঞ্চনটে ( পঞ্চকোটে, পাঁচেটে ) আনাইয়া দীক্ষ। 

দেওয়াইলেন। পঞ্চকোটের বাজ্যসীমা বদ্ধমান হইতে 

পরেশনাথ পাহাড় পধ্যন্ত ছিল। হরিশ্চন্দ্র ব। হরিনারায়ণ 

পঞ্চকোটের ৬৭ সংখ্যক রাজ! । বাজবংশের পঙ্াদি 

অন্রসারে তাহার বাঁজ্যকাল ছিল ১৫১১ হইতে 

শক মর্থৎ ১৫৮৯ হইতে ১৫ন৫ খ্রীষ্টান । 

১৫১৭ 

৪৯ 

গোঁবী 

নন্দ-নন্দন গোপীজন-বল্লভ 

পাধা-নায়ক নাগর শ্তাম। 

সে। শচীনন্দন নপিয়া-পুরন্দর 

সথুর-মুনিগণ মনমোহন ধাম ॥ 

জয় নিজ-কান্তা- কান্তি কলেবর 

জয় জয় প্রেয়মী ভাব-বিনোদ । 

জয় ব্রজ সহচরী লোৌচন-মঙ্গল 
জয় নদিয়া-বধ নয়ন-আমৌদ ॥ 

জয় জয় শ্রীদাম সাম স্বলীজ্জীন 

প্রেম-প্রবদ্ধন নবঘন-রূপ । 

জয় রামাদি স্থ- ন্দর প্রিয় সহচর 

জয় জয় মোহন গৌর অনুপ ॥ 
জয় অতিবল বল- বাম প্রিয়াহজ 

জয় জয় নিত্যানন্দ-আনন্দ। 

জয় জয় সঙ্জন- গণ-ভয়-ভগ্চন 

গোবিন্দদাম আশ-অন্ুবন্ধ ॥ 

তরু ৫ 

শব্যার্থ-জয় বামাদি প্রতৃতি-_-রাঁম বা অভিরাঁম, 
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হুন্দরানন্দ প্রভৃতি সহচর যাহার এরূপ নিত্যানন্দ। 

নিত্যানন্দ বলরামের অবতার । সজ্জন-গণ-ভয়-ভঞ্চন-_সাঁ€ 
ব্যক্তিদের ভব-ভয় ভঞ্চন করেন ধিনি তাহার জয় হউক। 

আশ-অন্গবন্ধ-_-আশ। ও অবলম্বন-ন্বরূপ। 

ব্যাখ্য।__শচীনন্দন যিনি তিনিই পর্ধে ননের নন্দন, 

পাধার দয়িত, গোগীজনবল্পভ, শ্যাম নাগর ছিলেন। 

তিনি দেবতা ও নণিগণের চিত্তের মনোরম আশ্রয়স্থল- 

স্বরূপ । শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অবলম্বন 
করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেইজন্য বল! হইয়াছে যে 

ভাবে আনন্দিত তাহার জয় হউক । শ্রদাম, স্থদীম, স্থবল, 

অজ্জুন প্রভৃতি ব্রজের গোপ সখাদের প্রেম তিনি পৃ 

করিয়াছেন । 

৮৪৩ 

শ্রাজয়দেব কবি কবি-কুল-ভূষণ 

পদ্মাবতী-হদয়-বিলাসী। 

যছুক ইচ্ছাত্রমে নৃত্যতি সতত 

বাগরানী জন দাসা। 

মধুর কোমল কান্ত পদীবলী 

ধছুক লেখনি মুখে স্ষুরে। 

গৌরাঙ্গ সুন্দর স্বরূপ রাম সনে 

আবন্বাঁদি বাঁপন। পুরে ॥ 

সাজ সঙ্জ। কবি রাই সাঙ্গনী কে। 

যোই ভেজল অভিসাঁরে। 

যছু আদেশে কানু বুষতান্ু-সুতাকে। 

ভেটত কুঞ্জ মাঝারে ॥ 

কত কমলিনী মানভরে অধোমুখী 

কাল বয়ান নাহি হেরে । 

লাঞ্চিত নীলমণি সাজি বিদেশিনী 

রাইক মান লাগি ফিরে । 

ত্ববনে অতুলন যছু পদ-মণিগণ 

অমিয় সদৃশ যু ভাঁষ। 

তছু পদ-সরোজে মঝু মন মাতৃক 

চাহে ইহ গোবিন্দ দাস ॥ 

গোৌঁবপদতরঙিমী পু: ৩৭৩ 

মন্তব্য-_জয়দেবের গাতগোবিন্দে লান্কিত নীলমণি 

বিদেশিনী সাজিয়। রাধার মান ভাঙ্গাইয়াছিলেন এমন 

কোন প্রসঙ্গ নাই। গোবিন্ধদাসপ কি জয়দেবের এমন 
কোন রচন। পাইয়াছিলেন যাহাতে এ লীলা আছে? 

৪৮ 

টোরি 

শ্রীজয়দেখ 

যছু পপন্নবচ্চাহে। 

হাপ তাপিত মঝু হৃদয় বিয়াকুল 

জুড়াইতে করু অবগাহে ॥ 

জয় জয় পদ্মাবতী বতি-সেব 

বাধারমণ চরিত রম বণনে 

কবিকুল গুরু দ্বিজদেব ॥ 

গ্যপি স্থনীচ কদাচার বাঁপিত চিতে 

অছ্চু কর যব কোই। 

দুর্থট ঘটিত স্ুহণন অধিকৃত 

মহত করু বলে হোই ॥ 

ত৭ ধরি দখনে চরণপর নিবেদিয়ে 

খবু মানস কর পুর । 

গোবিন্দদাস কোই অধমাধম 

রাই কান জন ফুর ॥ 

কবীশ্বর স্থরতর 

গৌরপদত্তরঙ্গিধ্রী পঃ ৩৭২ 

ব্যাখ্যা জয়দেব কবিদের প্রধান এবং স্থুরতরু ব! 

কল্পতরুর হ্যায়; তাহার পদপল্লবের ছায়ায় আমার তাপ- 

তপ্ত ব্যাকুল হৃদয় জুড়াইবাঁর জন্য অবগাহন করি। 

জয়দেব গীতগোবিন্দে নিজেকে পল্মাবতীচর ণচারণ 

বলিয়াছেন! তিনি বাঁধারমণের চরিত-রসের বর্ণন। 

করিয়া কবিকুলের পৃজনীয় হইয়াছেন। যদিও আমি 
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অত্যান্থ নীচ কদাচাবর, তথাপি মহতের কুপ। ছাড়া যাহা 

প€য়। দুর্ঘট ও যাহ] অত্যন্ত হানজনেই পায় তাহা লাভ 

করিয়া উদ্ধার পাইব। আমি দঙ্ছে তৃণপ্রচ্ছ ধারণ করিয়। 

চনণে নিবেদন করিতেছি যে আমার মনোবাসন। পূর্ণ 

কর। আমার ন্যায় অধম়ের চিত্তে যেন রাধারুষ্ণের লীলা 
স্কুপিত হয়। 

3৫ 

মঙ্গল 

বিদ্যাপতি-পদ যু'ল সরোরুহ ২- 

নিশ্যশ্দিত মকরন্দে। 

তছু- মধু মানস মাতল মধুকর 

পিবইতে করু অন্গবন্ধে | 

হরি হরি আর কিয়ে মঙ্গল হোয়। 

বুসিক-শিবোমণি নাঁগর-নাগরী- 

লীল। স্কুরব কি মৌয়। 

জঙ্গু বাঙন করে ধরব সুধাকর 

পঙ্গু চরব কিয়ে শিখরে । 

অন্ধ ধাই কিয়ে দশ দিশ থোজব 

মিলব কলপতরু-নিকরে ॥ 

সো নহ অন্ধ করত অন্রবন্ধহি 
ভকত-নখর-মণি-ইন্দু। 

কিরণ ঘটায় উদ্দিত ভেল দশ পিএ 

হাম কি ন| পায়ব বিন্দু ॥ 

সোই বিন্দু হাম ধৈথনে পায়ব 

তৈখনে উদ্দিত নয়ান। 

গোবিন্দদাঁস অতয়ে অবধারল 

ভকত-কপা বলবান্॥ 

সা প. ১৮৫ 

পাঠাস্তর--(১) বিগ্ভাপতি যুগ চরণ সবোরুহ-_স. প. 
(২) তথি- সা. প.। 

শব্দার্থ ও ব্যাখ্যা _পদযুগল-সরোরুহ-নিশ্বান্দিত 

তর ১২ 

মকরন্দে__পদদ্বয়রূপ কমল হইতে নি-ক্ুত মধু। তছু মঝতু 

মানস ইত্যাদি_তাহাতে আমার মনরূপ মত্ত মধুকর 

পান করিতে আরম্ভ করুক। অনুবন্ধ--আরস্ত, আশ্রয় । 

বাঙন--বামন। জন্তু বান করে ইত্যারদি--যেমন বামন 

হইয়া টাদ ধরিতে চায় অথবা! পঙ্গু হইয়া পাহাড়ের 

চুড়ায় চড়িতে চায়। কিম্বা অন্ধ দশদ্িকে ধাবিত হইয়! 

কল্পতরুসমৃহ খোজে । সো নহ্ অন্ব। ইত্যাদি-_নিজেকে 

অন্ধের সহিত তুলন]। করিয়া কবির মনে হইল তিনি 

অন্ধ কিসে? তিনি অন্ধ নহেন। ভক্তের নখমণিরূপ 

চন্দ্রের কিরণছটায় দশদিক উজ্ভ্বল হইয়। উঠে । আমি 

তাহার এক বিন্দু কিরণ যখন পাইব তখন আমার নয়ন 

(জ্ঞন-নয়ন ) প্রকাশিত হইবে। 

অবধারল-_নিশ্চয করিল যে ভক্তের কপাই বলবান্। 

মন্তব্য-_বিচ্যাপতিকে এখানে পরম ভক্ত রূপে বণন। 

কর। হইয়াছে । তাহার ন্তাঁয় ভক্তের কপাতেই গোবিন্দ- 

দাঁসের ন্যায় কবিচিত্তে 'রমিক শিরোমণি নাগর নাগরীর 

লীল। স্ক্ুরিত হইবে। এই পদের রচয়িতা মৈথিল 

গোবিন্দদাস ঝ। হইতে পারেন ন।, কেনন। মিথিলাতে 

ব্রাহ্মণের! কখনও বিদ্াপতিকে বরাধাকৃষের ভক্ত বলিয়! 

ব্বীকার করেন নাই । আর নাধাকষ্জের প্রেমকে 'লীল।: 

রূপেও তাহার। গ্রহণ করেন নাই। ভক্তের কপাতে 

চিত্তে লীলা! স্ফরিত হইবে ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের 
নিজন্ব ধারণা 

অতয়ে- অতএব । 

৪৬ 

সাব 

কবি-পতি বিদ্যাপতি মতিমানে। 

লাখ গীতে জগচীত চোবীয়ল 

গোবিন্দ গোরি-সরস-রস-গানে ॥ 

ভুবনে আছয়ে যত ভারতি-বাঁপি 

তাকর সার সার পদ সঞ্চয়ে 

বান্ধল গীত কত পরিমাণি ॥ 



গোবিন্দদাসের পদাবলী ২৪ 

যো স্থখ-সম্পদে শঙ্কর ধনিয়। 

সো স্থথ সার সার সব রসিকক 

কণহি ক পরায়ল বলিয়া! | 

আনন্দে নারদ ন ধরয়ে থেহ]। 

সে। আনন্দ-রন জগভরি বরিখল 

স্থথময় বিছ্যাপতি-রম-মেহ ॥ 

যত যত রস-পদ করলহি বন্ধে । 

কোটি হু কোটি শ্রবণ যব পাইয়ে 

শুনইতে আনন্দে লাগয়ে ধন্দে | 

সো রস শুনি নাগর বর-নারি। 

কিয়ে কিয়ে করিয়া চীত চমকাওই 

এছন রসময় চম্পু বিথারি ॥ 

গোবিন্দদাস মতি-মন্দে 

এত ছুখ-সম্পদ কহইতে আন মন 

যৈছন বামন ধরবহি চনে ॥ 

ব্যাখ্যা বিগ্ভাপতি কাবকুলের শ্রেষ্ট, তিনি মতিমান। 

তিনি গোবিন্দ ও গোবীর (গৌরবণ। রাধার, গৌরার 

নহে, কেনন। শিব-গৌরীর গাতের কথা এই পদে কোথাও 

দেখা যাইতেছে ন!] ) সর রসগান করিয়। লক্ষ গীত রচন। 

করিঘ়্। জগতের চিত্ত চুরি করিয়াছেন। পৃথিবীতে যত 

কবিদের শ্রেষ্ঠ পদ আছে তাহাদের সার সংগ্রহ করিয়া 

তিনি কত কত গাত রচন। করিলেন । যে স্থখসম্পদ্ অর্থাৎ 

শ্রকষ্ণপ্রেমন্ূপ আনন্দের সম্পদে শঙ্কর ধনী, সেই সুখের 

সার সব রমিকের কণে কে মাল! করিয়। পরাইলেন। যে 

আনন্দে নারদ ধৈধ্য ধরিতে পারেন নী, সেই স্ানন্দ বিদ্যা 

পতিবূপ স্থখময় রস-মেঘ জগৎ ভরিয়। বণ করিল । তিনি 

যত খত রসপদ্ রচন। করিয়াছেন ত। কোটি কণ পাইহলেও 

অবণ করিতে পারিতাম--কিন্তু তাহাতে ৪ আনন্দে ধন 

লাগিয়। যাইত । সেই রপগান শুনিয়। নাগর কৃষ্ণ ও বরনারা 

নাঁধ। “কি চমৎকার” “কি চমতৎকার* বলিলেন- তাহাদের 

চিত্ত চমত্কৃত হইল। এমন সেই রসময় চম্পুর বিস্তার | 

এতিমন্দ গোবিন্দদাস এত স্থখ-সম্পদ থাকিতে আবার 
পদরচনা করিতে চান--যেন বামন হইয়] চাদ ধরিতে চান। 

মন্তবা- গোবিন্দ-গোরি-সরস-রসগানে- ইহার অর্থ 

যদি গোবিন্দ ও শঙ্কর গৌগীর গানে কর যায় তাহ। 

হইলে প্যে। স্থখ-সম্পদে শঙ্কর ধনিয়া"র সঙ্গে সামগ্রস্ 

থাকে না। বাংলাদেশে বি্যাপতিএ হরগৌরর গানগুলি 

গ্রচলিত ছিল না। গোবিন্দদাসের এই পদে হব.গীবীর 

গানের উল্লেখ ন। থাকায় ইহাকে কিছুতেই গোবিন্দ ঝার 

বচন! বল| যায় না। “সো রস শুন নাগর বর নারি" 

ইহ| গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধশ্বের খঞ্জবীভাবের সেবার 

পারচায়ক | রাধাকুষ্ণের লীল। কীত্তন করিয়। মঞ্জবীগণ 

সুগল কিশোরের সেব। করেন। আর বিদ্যাপতির সেই 

লীল।-গান শুনয় রাধাকষণ স্বয়ং চমত্কৃত হইয়াছেন । 

গোবিন্দদাসের এই ভাবের সঙ্গে ববীন্দ্রনা.থর 'কুমার*্ভব 

গান? কবিতার ভাব তুলনীয় । 

&৭ 

তাটিযাপা 

চগ্তীদাসচবণ চিন্তামণিগণ 

শিরে করি ভূষ]। 

শরণাগত জনে হন অকিঞ্চনে 

করুণ। করি পূরব আশ ॥ 
হরি হবি তব মনু অকুশল খাব । 

রমিক মুকুটমণি প্রেমধনেহি ধনা 

রুপ। নিবখিলে ধব পাব | 

জদয় শুধি মোহে এসে প্রবোধিণ 

ঘৈসে ঘুচয়ে আাঁধিয়ার । 

শ্যামর গৌরী বিলাস কিঞ্চিত 

মঝু চিতে কর পরচার ॥ 
দু ক চবিত বদন তরি গ1ওব 

নূসিক ভকতগণ পাশ। 

ক্ষম অপরাধ সাধ মনু পূরহ 
কহ দীন গোবিন্দদাস | 

নচরী 



জে ব্ 

মন্তব্য-_যে চিন্তামণির জয় ধিয়| লীলাশুক ব। বিন্ব- 

এঙগল রুষ্ণকর্ণামৃত আরম্ভ করিয়াছেন, চণ্তীদাসকে সেই 
চিন্তামণির গণরুক্ত বলিয়। গোবিন্দদাঁস বণন। করিয়াছেন । 

সম্ভবতঃ ইহা চণ্ডীদাসের রামী সম্পকিত ঘটনার ইঙ্গিত 

বহন করে। এই পদেও পৃর্দোক্ত পদের শ্টায় “শ্যামর 

গৌবীর বিলাসর্প" বণনা করার কথ। আছে। চণ্ীদাস 

হরগৌরী সম্বন্ধে কোন পদ লেখেন নাই, স্তরাঁৎ নিশ্চয়ই 

গৌববণ। বাধার কথ! এখানে গোবিন্দদাস উল্লেখ 

করিয়াছেন। পূর্বপদেও তাই । 

৪৮ 

তাটিয়ারি 

জয় রে জয় রে জয় ঠাকুর নরোম 

প্রেমভকতি-মহারাজ। 

ধা কর+ বন্তরী অভিন্ন কলেবর 
রামচন্দ্র কবিরাজ ॥ 

প্রেম-মুকুটমণি ভূষণ ভাবাবলি 

অঙ্গেহি অঙ্গ বিরাজ । 

নুপআসন খে- তরি মাহ বৈঠি 

সঙ্গহি ভকতসমাজ | 

সনাতন রূপ কৃত গ্রন্থ ভাগবত 

অন্দিন করত বিচার। 

যুগল-উজ্জল-রস 

পরমানন্! স্থুথ সাব ॥ 

এ সংকাত্তন বিষয়রসে উনমত 

ধন্মাধন্ম নাহি জান। 

যোগ দান ব্রত আদি ভয়ে ভাগতং 

বোঁয়ত করম গেয়ান ॥ 

ভাগবত শাস্মগণ যে! দেই ভকতি ধন 

তাক গৌরব করু আপ। 

সাংখা মীমীংসক তর্কদিক্ যত 

কম্পিত দেখি পরভীপ। 

পাধামাধব 

গোবিন্ধদাসের পদাবলী ও তাহার ধুগ 

অভকত চৌর স্থদূরহি, ভাগি ছু 
নিয়ড়ে নাহি পরকাশ। 

দীন হীন জনে দেওল ভকতিধনে 

বঞ্চিত গোবিন্দদাস ॥ 

ভক্তিরহ্াকর-_পৃ* ৩: 

তরু ১১ 

পাঠীস্তর-_তর (১) খাঁকে (২) ভাঁজত (৩) দূরহি 
ব্যাখ্যা প্রেমভক্তির মহারাজ ঠাকুর নরোত্তমের জয় 

হউক। তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ( অভিন্বকলেবর--কলেবর 

ব। দেহ নিশ্চয়ই উভয়ের ভিন্ন ছিল। কিন্ত উহার! 
অভিন্নহপয় বন্ধু ছিলেন বলিয়। কবি উহাদিগকে অভিন্ন- 
কলেবর বলিয়াছেন ) রামচন্দ্র কবিরাজ ( কবির জ্যোষ্ট- 

শ্রাতা ) হইতেছেন সেই মহারাজের মন্ত্রী | ঠাকুধ মহীশয়ের 

প্রতি অঙ্গে প্রেমের মুকুটমণির ভূষণন্বদূপ ভাবসমূহ 
বিরাজ কৰে অথাৎ দেহে অশ্রু, পুলক, কম্প প্রভৃতি 

শোভা পায়। তাহার নুপ আসন বা রাজধানী হইতেছে 

খেতরী (রাঁজপাহী জেলায় )। সেইখানে তিনি তক্ত- 

সমাজের সঙ্গে বিরাজ করেন। সনাতনকৃত বৃহস্ত'গবত।- 

মৃত ও রূপ গোস্বামীরুত লঘুভাগবতাম্বত ও ভাগবতের 

বৈষ্কবতোষণী টাকাকে কবি সনাতন বূপ-কৃত গ্রন্থ 

ভাগবত বলিয়াছেন । এই সব গ্রন্থ সর্ববদা তিনি আলোচন। 

করেন। তিনি সংকীন্তনের বিষয় অথাৎ আশ্রয় যে 

বুন্পাবন-লীলা তাহার রসে উন্মত্ত । তিনি ধশ্বাধশ্ম 

কিছুই জানেন না-অর্থাৎ পুণ্য ও পাপ দছুইকেই 

পরিহার করেন। ঠাকুর মহাশয়ের প্রেমতক্তিচন্দ্রিকায় 

আছে-_ 

পাঁপ না করিহ মন অধম খে পাপী জন 

তারে মুই দূরে পরিহরি। 

পুণ্য যে সুখের ধাম হার না লইহ নাম 

পুণ্য মুক্তি ছুই ত্যাগ করি। 
যোগ, দান, ব্রত ইত্যাদি তাহার ভয়ে পলায়ন করে; 

কম্ম ও জ্ঞান ক্রন্দন করে। ঠাকুর মহাশয় বলেন-__ 

যোগী ন্তামী কন্মা জ্ঞানী অন্যদেবপৃজক ধানী 
ইহলোক দুরে পরিহরি | 
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ধম্ম কর্ম তুঃখশোক ষেব। থাকে অন্য যোগ 

ছাড়ি ভজ গিরিবরধারী | 

বেশ্ুদ্ধ প্রেমতক্তির সাধকগণ কণ্ম ও জ্ঞানের পন্থ। পরিহার 
করেন। ভাগবত শাস্বসমূহ যে তক্তিধন প্রদান কবেন 
তিনি তাহারই গৌরব বৃদ্ধি করেন। সাংখা, মীমাংস। ও 

গায় দর্শন প্রভৃতি তাহার প্রতাপ দেখিয়া কাঁপেন। 

শভক্তরূপ চোর দুরে চলিয়া যায়, নিকটে আসে ন| | 
গকুর মহাশয় দীনহীন জনকে প্রেমভক্তিরূপ ধন 
বিলাইয়াছেন, কেবল গোবিন্দদাসই বঞ্চিত হইলেন। 

অঃকালীয় লীল৷ 
নিশাত্ত লীল। 

৪৯ 

তথ রাগ 

নিশি-অবশেষে জাগি সব সথিগণ 

বৃন্দাদেবি-মুখ চাই। 

রৃতি-রস আলসে সৃতি রহুল ছু 

তুরিতহি দেহি জাগা । 
তুরিতহি করহ পয়ান। 

রাই জাগাই লেহ নিজ মন্দিরে 

নিকটহি হোত বিহান ॥ 

সারী শুক পিক সকল পক্ষিগণ 

সুস্বরে দেহ জাগাই । 

জটিলা-গমন সবহু' মেলি ভাঁখত 

শুনইতে জাগহু রাই! 

বৃন্দাবচনে সকল পক্ষগণ 

মধুর মধুর করু ভাষ। 

মন্দির নিকটে ঝারি লই ঠাড়হি 

হেরতহি গোবিন্দ দাঁস। 

সা. প. ১৮৮স৮১ম পত্র তরু ২৪৭৮ 

ক. বি. ৩৯১, ক. বি. ১০৫, ব ১, 

ব্যাখ্যা-_রাত্রির সম্তভোগবিলাসের পর রাধ! ও কৃষ্ণ 

অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন। উষাকাল সমাগতগ্রায় 

দেখিয়া সখীগণ বৃন্দাবমের অধিষ্ঠাত্রী রন্দাদেবীর মুখের 

পানে চাহিলেন। তাহার নিজে জাগাইতে সাহস 

পাইলেন ন| | বুন্দার নিদদেশে শারী, শুক, কোকিল 

ভতি কলম্বরে গান করিতে লাগিল--তাহারা সকলে 

মিলিয়৷ জটিল। আদিতেছে এই কথ। বলিতে লাগিল। 

তাঁহাতে রাধার নিদ্রাভঙ্গ হইল। মঞ্জরী-ভাবাপন্ন কবি 

তাহাদের মুখ ধোয়াইবার জন্য ঝারি ভাতে কবিষ়। 

তাহাদের প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া রহিলেন। 

৫০ 

বমকেলি 

হিমকর১ মলিন নলিনগণ হাঁসউঃ 

অরুণ-কিরণ হেরি থোর। 

কোকিল বোল ভ্রমর "কুল আকুল 

তেঙ্গল কুমুধিনি-কোর ॥ 
কৈছে ঘুমায়ত" যুগলকিশোর । 

চোউকি" কহত শুক শারিক জোর। 

কিশলয়-শয়নে নিচল ত শ্টামর 

মরকত কাঞ্চন গোরি। 

কিয়ে কুন্বম-শর-তুণ শুন ভেল 

কিয়ে ছুছ' রৃতিরমে ভোবি ॥ 

সহচরি ছোড়ি মন্দিরে জনি যাওভ' 

জাঁগহ স্ন্দরি রাধে । 

গোবিন্দ্দাস পু শুনইতে কাতর 
কোন কয়ল রস বাদে” । 

ম ৪০৩, কী ২৭১, 

হর ১৫২১। ১৪৮৪ 

পা. প. (১)-১২৮, ব ১২, 

ব. বি. ১১৯৬ 

পাঠীস্তর-€১) হিমকর কিরণে নলিনী হাঁসত-__কী 

(২) হাসত--নম (৩) ভ্রমরি-ল (8) ঘুমাঁয়ল-_-কী 

(৫) চমকি-_কী (৬) ঝামর-_কী | নিশ্যয়ই পুথির হুল) 



৩২ গোবিন্দদাঁসের পদাবলী ও তাহার মুগ 

কেননা বাঁমর শব্ের এখানে কোন সঙ্গতি হয় না। 

(৭) আওত--স (৮) বাধে--স। 

ব্যাখ্যা-_অরুণ কিরণ অল্প প্রকাশিত হইয়াছে সা. প (১)_-১২৯ 
দেখিয়া! কমলগণ যেন হান্তে ফুটিয়৷ উঠিল। কোকিল কুজন 
ও ভ্রমর গুপ্তন করিতে লাগিল। হিমকর বা চন্দ্র শ্লানমুখে 

কুমু্দিনীর ক্রোড় ত্যাগ করিল। উধাকাল সমাগত 
দেখিয়! শুক ও শারী দম্পতি চমকিত হইয়া বলাবলি 

করিতে লাগিল যে এখনও কিশোর কিশোরী কেমন 

করিয়া নিদ্রা যাইতেছে! (তাহাদের কি ভয় ভাবন। 

নাই!) কচিপাতার শধ্যায় মরকত শ্যাম ও সোনার বরণ 

গৌরী নিশ্চল দেহে নিদ্রা যাইতেছে । তাহাদের অঘোরে 
নিদ্রা যাঁওয়া দেখিয়। তাহার। বলিতেছে মদনদেবের তৃণে 

সকল বাণই কি ফুবাইয়। গিয়াছে, তাই উহার! চুপ করিয়। 
আছেন? অথবা উভয়ে রতিরসে মত্ত হইয়। শুইয়া 

আছেন! সখীরা যেন মন্দির ছাড়ি 1 চলিয়া না যায়। 
স্থন্দরী বাধে জাগো । উঠ। গোবিন্দদাসের প্রভু কৃষ্ণ ইহা 

শুনিয়া কাতর হইয়। বলিতেছেন কে রসে বাধ। দিল ? 

৫১ 

ললিত 

গগনছি মগন মগণ রজনীকর 
চলু চরমাচল-ওর 

পছুমিনি :-ব্দন মধুপ ঘন চু্ঘই 

তেজই কুমুদ্দিনি-কোর ॥ 

জাগছু' রে বুষভান্ুকুমারি | 

্যামর-কোরে গোরি কিয়ে ভোরলি 

পুন বোলত শুক শারি। 
'যামিনি-তিমির থীর নাহি হেরিয়ে 

পরশি অরুণ-রুচি-রঙগ | 

নাগরি নীল পটাঞ্চলে অস্ক+, 

শচৌরি-রভস-রস এতন্" স্থুধারস 
দুরজন বছ পথ জোহি। 

গোবিন্দদাঁস কহ জানি চল এ সথি 

পিক বোলত ওহি ওহি ॥ 

নর ২৪৮৫, কী ২৩২ 

কীর্তনানন্দে পাঠাস্তর- 
(১) কুমুদিনীবুন্দ মধুপ ঘন চন্বই 

ধায়ল কমলিনীকোর। 

(২) অঞ্চ (৩) চোরিক রভম এতনুতুয়া ধাধশ 

ছুরজন রহ পথ জোই 

বানবী £াঁদে চমকি উঠি বৈঠল তুরিত হি 
স্যাম জাগাই | 

শব্দার্থ _রজণীকর--চত্দর। চরমাচল-_অস্তাচল। 
ওর__দ্িকে। ভোরলি-_মত্ত হইল। পটাঞ্চল- পষ্টান্বর, 

রেশমি সাড়ীর আচল । অস্ক-_চিহ্ন। জোহি- নিরীক্ষণ 

করিয়]। 

ব্যাখ্যা চন্দ্র তার'গণ-সহ অন্তাঁচলের দিকে মগ্ন 

হইতেছে। ভ্রমর কুমুরনীর আলিঙ্গন ত্যাগ করিগা 
পদ্মিনীর মুখ পুনঃপুনঃ চুম্বন করিতেছে । ( কেনন৷ 

সধ্যোদয়ে পদ্ম প্রস্ফুটিত হইবে ও কুমুদ নিমীলিত হইবে )। 
হে বুষভান্তনন্দিনী জাগে।। শুক ও শারী বলিতেছে 

খ্যামের কোলে কি গৌরী ফের মত্ত হইল।০* রাত্রির 

অন্ধকার আর স্থির দেখিতেছি না, তাহাতে উষার 

অরুণ কিরণের ভাতি যেন স্পর্শ করিয়াছে। উহা! 

দেখিয়া মনে হইতেছে যেন নাগরীর নীল (কালে) 

সাড়ীর আচলাঁয় যেন বিরহব্ূপ অনলের ছাপ লাগিয়াছে।, 

চুরি করা সম্ভোগরম এতই মধুর যে ছুঙ্জনেরা পথপানে 

চাহিয়। আছে। গোবিন্দদাস বলিতেছেন এই সব 

জানিয়া সখী চল; কোকিল ওহি ওহি ডাকিতেছে। 

৫২. 

তথ। রাগ 

সময় জানি সব সখিগণ আই। 

আনন্দে মগন ভেল দুহু'-মুখ চাই 
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ছুছ' জন-সেবন সখিগণ কেল। 

চৌদিগে চান্দ হেরি রহি গেল ॥ 

নীলগিরি বেটি কিয়ে কনকের মাল। 

গোরি-মুখ সুন্দর ঝলকে রসাল ॥ 
বানরি রব দেই কথ্থটি নাদ। 

গোবিন্দদাঁস কহ শুনি পরমাঁদ ॥ 
না. প. ১৮৮-১১ম পত্র, 

র্ বি. ১০৩৯, ব ১ 

ব্যাখ্যা-_শ্রীরাধার প্রস্থান করিবার সময় হইয়াছে 

গানিয়া সব সখীরা আঁপিলেন। তাহারা বাধামাধবের 

খে দেখিয়। আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইলেন। সখীর! ছুই 

সনেরই সেবা করিলেন। চারিদিকে চাদের আলো 

হিয়াছে দেখিয়া তাহার! একটু দেরী করিতে লাগিলেন 
অথব৷ চাদ এই সব লীল! ও সখীদের দেখিয়া একটু যেন 

ধাকিয়! গেলেন । শ্যাম যেন নীল পাহাড়, আর তীহাঁকে 

বেষ্টন করিয়া আছেন শ্রীবাধারূপ সুবর্ণ মালা । গোৌরীর 
[খের আভা অতি সুন্দর ও সুমধুর ৷ সধীর৷ যখন এইরূপে 
নাধাশ্যামের মিলনদৃশ্ট উপভোগ করিতেছেন তখন বানরী 
চাঁকিয়। উঠিয়! প্রভাতের সঙ্কেত করিল। গোবিন্দদাস 

ইহ! শুনিয়। প্রমাদ বা বিপদ গণন। করিলেন 

তক ২৪৮৬ 

৫৩) 

বিভাঁদ 

নিশি অবশেষে কোকিল ঘন কুহরই + 

জাঁগল বনবতি রাই। 

বানরি-নাদে চমকি উঠি বৈঠল 

তুরিতহি শ্যাম জাগাই ॥ 
শুন বর নাগর কান। 

তুরিতহি বেশ বনাহ বিচিত্র করি 
যামিনি ভেল অবসান ॥ 

শারী শুক পিকু কপোত কুহরত 

মউর মউরি করু নাদ। 

নগরক লোক জাগি সব ধৈঠব 

তবহি পড়ব পরমাঁদ ॥ 

গুরুজন পরিজন ননদিনিৎ ছুরজন 

তুহু' কি ন। জান ইহ? রীত। 

গোবিন্দদাস কহে উঠি চলু সুন্দরি 

বিঘটল« কাজক পিরীত ॥ 

স।. প. ১৮২--২য় পত্র, 

ক. বি. ১০৫৬, ব. ১ 

তরু ২৭৫০, সং ৫&: 

হ৪২, ৩৩৬ 

২*৮, 

সং (১) কুহকয় (২) শারি শুক কপোত 

কীর ঘন কুহরই (৩) ননদ্দি (৪) জানতহি (৫) বিঘটব। 

সা. প. পুথির আরস্ত-_পারি শুক পিক ঘন ঘন কুহরই 
শুনইতে জাগল রাই । 

জটিল গমন শুনি ধনি তন কাঁপই 
তুরিতে সে শ্যাম জাগাই। 

শব্দার্থ _তুরিতহি__শীঘ্ব । পরমাঁদ__বিপদ। বিঘটল 
-_ভাঙ্গিয়া গেল ; এখানে বিরহ হইল । 

ব্যাখ্যা রাত্রির শেষে কোকিলের পুনঃ পুনঃ ডাক 
শুনিয়া রসবতী রাঁধ! জাগিয়৷ উঠিলেন ; তারপর বানরীর 

শব্দে চমকিত হইয়! শয্যার উপর উঠিয়! বসিলেন। তিনি 
সত্বর শ্যামকে জাগাইয়া বলিলেন, শীঘ্র আমার বিচিত্র 

বেশভৃষ করিয়! দাও । রাত্রি শেষ হইল। শাবী, শুক, 

কোকিল, কপোত, ময়ূর, মযুরী সব ধ্বনি করিতেছে। 

নগরের লোক জাঁগিয়! উঠিলে বড়ই বিপদ্ ঘটিবে। আমাকে 
গুরুজন পরিজন, ননদ্দিনী ও দুর্জন লোকদের ভয়ে ভয়ে 

থাকিতে হয়__তোমাকে আর কি বলিব, তুমি তো তাদের 
রীতিনীতি সবই জান । গোবিন্দদাঁস বলিতেছেন-_কান্ুর 

প্রেমে বিরহ ঘটিল; স্থন্দরী উঠ্ভিয়। চলিলেন। 

৫8 

ভৈরবী ষ্ঠ 

উঠহ নাগর হরি আলিপ পরিহরি 
ঘুমেতে না হও অচেতন । 

দারুণ গোঁকুলের লোক হেন বেলায় যদি দেখে নাথ 

কি বলিয়া! বলিবে বচন ॥ 



৩৪ গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

গবাক্ষে বদন দিয়! অরুণ নেহারসিয়। 

ভাঙ্গি গেল তারাগণের হাট । 

নৃপুর ঘুচায়ে পু এই বেলায় চল তু 

নিশবদে ঘুচায়ে কপাট ॥ 
এ হেন সুন্দর মুখে মিন্দুর কজ্জল বুকে 

হের এসে! মুছাই নিজ বাঁসে। 

গোকুল লোকের মাঝে কেমনে বসিবে লাঁজে 

দেখিয়ে করিবে উপহাস ॥ 

আমি আর বলিব কি পাঁরিতে বিদায় দেই 
সকলি গোঁচর রাড পায়। 

গোবিন্দদাস চলু কান্দিতে কান্দিতে খোঁজে 
লোরে পথ না দেখিতে পায় ॥ 

ক. বি. ১১১০ 

শব্দার্থ- অরুণ নেহারসিয়া_উধার অরুণ আভ। 

দেখ । নৃপুর ঘুচায়ে-_নৃপুর খুলিয়! ; উহ। পাঁয়ে থাকিলে 
শব্ধ হইবে ও লোকে বুঝিয়া ফেলিবে। সিন্দর কজ্জল 
বুকে_ রাত্রির বিলাসের চিহ্ন । রাধাকৃষ্ণের বিচ্ছেদ হইল 

দেখিয়া কবি গোবিন্দদান আর চোখের জল সামলাইতে 

পারিতেছেন ন।। কাদিতে কাঁদিতে তিনি কুষ্ণকে 

খুজিতেছেন। অশ্রুতে তাহার দৃষ্টি এমনই আচ্ছন্ন 

হইল ষে তিনি পথ দেখিতে পাইতেছেন ন1। 

৫৫ 

ভূপালী 

যামিনিশেষে বেশ 

অতয়ে কয়ল অনুবন্ধ। 

উদ্দিত ছু' অরুণ তবহু কিছু না বুঝিয়ে 

তোহাঁরি হদয়-পরবন্ধ১ ॥ 

মাধব তুই বড় নীলজ-রাজ। 

করব তুছু 

নাগরিমা-গুণ গৌরব চাতুরি 
অতি রসে ডুবব আজ ॥ 

লিখইতে তিলক বদন ঘন মাজসি 

চিকুর পরশি হুসি মন্দ। 

অগ্লইতে নয়ন-যুগল ঘন চুম্বনে 
ঝামর ভেল মুখচন্দ ॥ 

চলইতে গেহ সঘন পরিরস্তণে 

দূবরি ভৈ গেল অঙ্গ 
গোবিন্দদাঁস কহই কো! সমুঝই 

রাধামাধব-রঙ্গ ॥ 
স ৪৭৪, তরু ২৭৩৭, কী ১৯৭ 

পাঠীস্তর- (১) নিরদন্দ__স, হদয়বন্ধ-_কী | 
শব্যার্থ_অতয়ে--অতএব। কয়ল অনুবন্ধ__আশ্রয় 

লইলাম। পরবন্ধ-_প্রবন্ধ, চেষ্টা। অগুইতে--কাঁজল 

পরাইয়া দিতে । পরিরস্তন-_ আলিঙ্গঈন। দৃবরি-_দুর্দল। 

ব্যাখ্যা _বাত্রিশেষে তুমিই আমার বেশ বানাইয়। 
দিবে বলিয়া তোমাকেই অবলম্বন করিলাম ৷ অরুণ উদ্দিত 
হইতে যাইতেছে তবুও তোমার আশ মিটিল না; তোমাঁর 

মনের ভাব কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। মাধব তুমি 

নিলজ্জদের রাজ1। আঁজ অতিরস করিতে যাঁইয়৷ তাহাতে 

তোমার নাগরালির গুণ, গৌরব ও চাতুরধ্য সব ডুবিবে 
দেখিতেছি। তিলক আকিতে বাঁর বার মুখ ঘধিতেছ, 

চুল ছু'ইয়া একটু একটু হাঁসিতেছ। নয়নে অঞ্জন 

পরাইতে ঘন চুম্বনে আমার চাঁদপান। মুখখানি মলিন 

করিয়া দিলে । বাড়ীতে যাইবার সময় গাঢ় আলিঙ্গন 
করিয়। দেহ দুর্বল করিয়া! দিলে। গোবিন্দদাস বলেন 

রাধামাধবের রঙ্গ কে বুঝিবে! 

সা. প- ১) ২৭৮ 

৫৬ 

বিভাস 

হরি নিজ আচরে রাই-মুখ মোছই 

কুষ্কুমে বর তনু মাজি। 

অলক তিলক দেই সীথি বনায়ই, 
চিকুরে কবরি পুন সাজি ॥ 

সিন্ুর দেয়ল সীথে। 

কতহ যতন করি উরপর লেখই 

মুগমঘ-চিত্রক পাতে ॥ 



গোবিন্দদাসের পদাবলী ৩৫ 

মণিময়ং মঞ্জির চরণে পরাঁয়লি 
উর পর দেওল হাঁর। 

কপুর তানুল বদন ভরি দ্রেয়ল 
নীছই তন্গ আপনার ॥ 

নয়নহি অঞ্জন করল স্থুরঞ্চন 

চিবুকহি মগমদ-বিন্দে। 

চরণকমলতলে« যাঁবক লেখই 

কি কহব দাস গোবিন্দ ॥ 

ক. বি. ৩০১ (মুলের পাঠ), 
ক. বি. ২৬৩৭, ব ২১ কী ১৯৭ 

পাঠীন্তর-€১) বনাঁওল--সং (২) সংকীর্তনামূতে 
'মণিময় মঞ্জিরঃ ইত্যাদি চরণ নাই । মণিমঞ্জির আনি--তর 

(৩) পর--সং। 

শব্দার্থ-উরপর- বক্ষের 

করিয়া । যাঁবক-_-আঁলতা। 

একটি প্রাচীন শ্লোকে এই ভাবটি পাঁওয়। যায়-_ 

সিন্দুরবিন্দুং রমণীললাঁটে 

নিধায় কেশে কবরীং বিধায় । 

যত্বেন নেত্রে দলিতাঞ্তনেন 

সঙ্জীকৃতে নাগরমাঁধবেন ॥ 

( সংকীর্তনামৃতে উদ্ধত ) 

উপর । নীছই-_নিশ্মঞ্থন 

৫৭ 

বিভাস 

বেশ বনাই বদন পুন হেরইতে 

পদতলে পড়ি বারে বার। 

ঢর ঢর লোর ঢরকি পড়ু লোচনে 

নিজ তন্থু নহে আপনার ॥ 

বিনোদিনী কোরে অগোঁরল কান 

দেহ বিদায় মন্দিরে হাম যাঁওব 

হিমকর করত পয়ান২ । 

কান্ধক চিত থীর করি স্থন্দরি 

কুগ্চসি গমন কএলত। 

তরু ২৭৫২, সং €২, ৩৩৭; 

বসনহি ঝাঁপি অঙ্গ মণি-মঞ্জির 

নিজ-মন্দিরে চলি গেল ॥ 

রতন-শেজ পর বৈঠল রসবতি 

সখিগণ ঘন মুখ চাঁই। 
রজনি পোহায়ল গুরুজন জাগল 

গোবিন্দদাস বলি যাই ॥ 

ক. বি. ১০৪১, ক. বি. ৩০১ 

( মুলপাঠ ) 

পাঠীন্তর--(১) স্ন্দরী_-তরু । (২) তরু ও ক. বি. 

পুথিতে-“দিনকর করত পয়াঁন” 3 কিন্তু, ইহার সঙ্গে 
“রজনি পোহায়ল গুরুজন জাগল' একেবারে অসঙ্গত হয়। 

তাই আমি “দিনকর' স্থানে 'হিমকর” পাঠ বসাইয়। 

দিয়াছি। (৩) কুপ্তহি বাহির ভেল--তরু । 

ব্যাখ্যা মাধব শ্রীরাধার বেশ রচন। করিয়! বারবার 

তাহার মুখখানি দেখিতেছেন, বাঁরবাঁর তাহার পায়ের 

উপর পড়িতেছেন। চোখ দিয়! ঝর ঝর করিয়। জল 

পড়িতেছে। নিজের দেহের উপর যেন নিজের কোনও 

জোর নাই। হ্বন্দরীর কোলে কানাই মুখ লুকাইয়া 
বলিলেন আমাঁকে বিদায় দাও-_রাত্রি শেষ হইতেছে-__ 

চাদ অন্ত যাইতেছে । রাঁধা! কানাইয়ের চিত্তের স্্্য 

বিধান করিয়া কুপ্তের বাহিরে গেলেন । বসনে মণিমঞ্জীর 
লুকাইয়া (কেনন। তাঁহার আলোকে তাহাকে লোকে 

চিনিয়। ফেলিবে ) নিজের গৃহে গমন করিলেন । রত্বশয্যার 

উপর রসবতী বমিলেন। সখীর। ডাকিয়া হাকিয়া৷ বলিতে 

লাগিল--রজনী প্রভাত হুইল, গুরুজন জাগিল। 

গোবিন্দদাঁস বলিহারি যাইতেছেন। 

তরু ২৮৪৬, কী ১৯৭ 

৫৮" 

কামোদ 

ধনি ধনি রমণি-শিরোমণি রাই 

লোচন-ওত করত নাহি মাধব 

নিশি দিশি রস অবগাই ॥ 



৩৬ গোঁবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

করতলে কুক্কুমে ও১ মুখ মাজই 

অলক তিলক লিখি ভোঁর। 

সজল-বিলোকনে পুন পুন হেরই 

আকুল গদগদ বোল ॥ 

লোচন-খঞ্জনে+ অগ্জনে রঞ্জই 

নব কুবলয় শ্রুতিমূল । 

অতসি-কুন্থম-সরি ললিত হৃদয়ে ধরি 

কৃপণ হেম সমতুল ॥ 

যাবক-চীত চরণ পর লীখই 

মদন-পরাজয়-প।ত | 

গোবিন্দদাস কহই ভালে কান্ুক 

ভেলহু আরকত হাত ॥ 

ক. বি. ২৬৪৫ ৪০০, তরু ২০১৩, ২৭৮০ 

পাঠাত্তর-_(১) যো-_স (২) খঙ্ন-_-স। 
শব্দাথ- লোচন-ওত-_চৌখের আড়াঁল। অবগাই-_ 

অবগাহন করিয়া । যাঁবক-চীত-_আঁলতার চিত্র । 

ব্যাখ্যা_-রমণীদের প্রধান] রাই ধন্য ধন্য । মাধব 

তাহার প্রেমের রসে অবগাহন করিয়। দিনরাত্রি কখনও 

তাহাকে চোখেব আড়াল করেন না। নিজের করতলে 

কুষ্কম লইয়। মাধব বাঁধার মুখ মাজ্জন1 করিয়৷ দিতেছেন। 

প্রেমে ভোর (উন্মত্ত) হইয়! অলকাতিলকা রচন' 

করিতেছেন। বারংবার সজল চোঁখে তাহাকে দেখিতেছেন 

আঁর গদগদন্বরে কথা বলিতেছেন । তাহার কর্ণমূলে নব 

নীলোৎপল পরাইয়! দিতেছেন আ'র শ্রারাঁধা-প্রদত্ত অতসী 

( মসিনা ) ফুলের মাল। কপণের স্বর্ণের ন্যায় অতিযততে 

নিজের কোমল হৃদয়ে ধারণ করিতেছেন। শ্রীবাধার 

পদতলে আলতার চিত্র অস্কন করিয়! যেন মদনের পরাজয়- 

পত্র লিখিয়া দিতেছেন। মদন শ্রীরাধামাধবের নিকট 

পরাভূত হইয়াছেন এই বার্ড শ্রীকু্ণ শ্রীরাধার চরণে 

লিখিয়। দ্রিতেছেন । গোবিন্দদ্রান বলেন--ভালই হইল; 

কানাইয়ের হাত আরক্ত হইল, হ্ুতরাং আলত। 

পরানোর জন্য হাতের লাল দাগ দেখিতে পাইয়া সখীরা 
তাঁহাকে লজ্জ। দিবেন । 

“মদন-পরাজয়-পাঁতের” ব্যাখ্যায় সতীশচন্দ্র বায় 

মহাঁশয় লিখিয়াঁছেন “মদন কতক নিজের পরাঁজয়-স্থচক 

পত্রন্বদপ (শ্রীরাধার ) চরণের উপর আলতাঁর চিত্র 

অস্কিত করিতেছেন। শ্রীরাধা কন্দর্পের মৃণ্তিমতী শক্তি- 

রূপিণী বলিয়া শ্রীরাধাঁর নিকট পরাজয়ে প্রকারাস্তরে মদন 

কতৃক পরাঁজয়ই প্রমাণিত হইতেছে কিন্তু বৈষ্ণবশান্দে 
কোথাও বাঁধাকে মদনের শক্তি বলা হয় নাই। 
ক্ৃতরাং টাঁনিয়া বুনিয়া এরূপ ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন 

দেখি না। 

৫৯ 

প্রভাত-লীল। 

বিভাঁম 

গুরুজন জাগল ভেল১ বিহাঁন। 

গৃহে নিজ কাঁজ সমাপন যান॥ 

কোই সখি২ দধি-মস্থন করু তাহি। 

ঘন ঘন গরজন উপম নাহি ॥ 

কোই সখি গুরুজন-সেবন কেল। 

কনক-কুস্ত লই কোই চলি গেল ॥ 

কুস্থম তোড়ি কোই গাঁথহি হাঁর। 
কোই ঘর বাহির করত বিহার ॥ 

নিতি নিতি এছন করত হি রীত। 
গোবিন্দদাঁস কহে অনুপ চরীত। 

ক. বি. ৩৯১ ( মূলপাঠ ), সা. প. তরু ২৫১৮ 
১৮২--২য় পাতা, কবি. ১০৫৯, 
বস 

পাঠীস্তর-_সা. প. পুঁথিতে (১) ভৈগেল 
(২) সখিগণ । 

শব্দাথ- তোঁড়ি-_তুলিয়।। অন্থপ চবীত--অতুলনীয় 

চরিত্র। | 
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৬০ 

বামকেলি 

রামক নীল বসন কাহে পিঙ্ক । 
অরুণ উদয় নাহি ভাগয়ে১ নিন্দ ॥ 

ব্রজ-কুল চান্দ নিছনি যাও তোর । 

অঙ্গ-বিভঙ্গ কত যে তন্ছ মোড় ॥ 

ফাণ্ড ভরল কিয়ে লোচন লোর২। 

কাহ। লাগল হিয়ে কণ্টক আঁচোঁড় ॥ 

ঝামর ভেল নিল-উতপল দেহ । 

ন। জানিএ পাঁপ-দিঠি দেয়ল কেহ । 

মঙ্গল সিনাঁন করাব আজু গেহ। 

তবহু ভূগ্চাব দধি-ওদন এহ ॥ 

এতহি শুনল যব যশোমতি ভাষ। 
আচর ঝাপি নিবারল হাস। 

গোবিন্দদাস কহ ব্রজ-অধিদেবি। 

উন্হি নিরাপদ গোরিক” সেবি ॥ 

ক বি. ৩০১ (মুল), সা. প. তরু ২৫৩৯, সং ৫৪ 
(১)--১৩১* ক. বি. ১০৬) 

বু২২,ব১ 

পাঁঠান্তর-_(১) না ভাঙ্গই_-সং (২) লাল কীহ। 

লোচন জোর-_সং (৩) গৌরিক-_সং। 

ব্যাখ্যা--শ্রীকষ্ণের পীতবসনের সঙ্গে শ্রীরাধার নীল 

বমনের পরিবর্তন ঘটিয়াছে । শ্ররুষ্ের অঙ্গে বিলাঁসচিহ্ন 

সব দেখ। যাইতেছে । কিন্তু মা যশোঁদ। বিশুদ্ধ বাৎসল্য 

বসের বশবর্তী হইয়। ভাঁবিতেছেন যে ছেলের কাপড়ের 

সঙ্গে বোধ হয় বলরামের কাপড় বদল হইয়াছে । আর 

তাহার বুকে বুঝি কাঁটার আঁচড় লাগিয়াছে। রাত্রি- 

জাঁগরণে তাহার চোখ লাল; কিন্তু মা ভাবিতেছেন বুঝি 

কেহ চোখে আবীর দিয়াছে । কানাইয়ের চেহার। মলিন 

দেখিয়া! মা ভাবিতেছেন কেহ বুঝি তীহাঁর প্রতি পাপ- 

দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছে । তাহার প্রতিবিধান করিবার 

জন্য তিনি প্রথমে কানাঁইয়ের মঙ্গলম্নানের ব্যবস্থা করিবেন। 

পরে তাহাকে দইভাত খাইতে দিবেন । মায়ের কথা 

শুনিয়। কানাই আঁচলে মুখ লুকাইয়া হাসিতে লাগিলেন । 

গোঁবিন্দদাঁস যেন ব্রজদেবী মা যশোদাঁকে বলিতেছেন, 

তোমার কানাই গৌরীকে ( স্পষ্টার্থ-_মহামাঁয়। দেবীকে 3 
গুঢ় অর্থ-₹গৌবাঙ্গিনী রাধাকে ) উপাসনা! করিয়া 

নিরাপদ আছে। 

হয়ত গোবিন্দলীলামুতের নিম্নলিখিত শ্লোকের ভাব 

লইয়া এই পদ রচিত হইয়াছে-_ 

উত্তিষ্ঠ কুধ্যাঁং মুখমাজ্জনং তে 

বালস্য বাঃ কিমিতি ত্বদঙ্গে । 

ইতি ক্রবাঁণ।পনিনাঁয় নীলং 

বাসত্তদঙ্গাদবদচ্চ সাঁধ্যাম্। 

৬১ 

তথ। রাগ 

নিজ গৃহে শয়ন করল বর কান। 

জননি জাগাঁওত+ ভৈগেল+ বিহাঁন ॥ 

আলস তেজি উঠহ* যছুরায়। 

আগত ভান রজনি চলি যায় ॥ 

প্রাতহি দোহন করত যছুচান্দঃ । 

তুরিতহি' দেয়লৎ দোহন ছান্দ ॥ 

শয়ন উপেখি চলল বর কাঁন। 

নৃপুরক নাদে জাগল পাঁচবাণ ॥ 

নিকটহি গোঁঠ মিলল যব আয়। 

গোবিন্দদাঁস মটুকি লই ধায় ॥ 
ক. বি. ৩০১, ব ১, 

পাঠাস্তর-_পদকল্পতরুতে (১) জাগাঁয়ত (২) ভেল 
(৩) উঠল (৪) প্রাতহি দোহ করত যছুষ্ঠাদ (৫) লেওল। 

শব্দার্থ_বিহান--প্রাতঃকাল। তুরিতহি'-_শীঘ্রই। 

তরু ২৭৬১, সং ৫৬ 

৬ 

গোঠকি১ মাঁঝহি করল পয়ান। 

গোঁধন দোহন করত হি কান ॥ 

ঘন হাশ্বারব বখমক রাব। 

হু' ছু" গরজি ধেন্ু সব ধাব॥ 
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সুন্দর অপরূপ শ্যামর চন্দ । 

দৌঁহত ধেছু করত ছন্দ বন্ধ ॥ 

দোঁহন গরজন বড়ই গভীর। 
ঘন ঘন দোহন করত যছুবীর | 

গোরস-ধার বিরাঁজিত অঙ্গ । 

স্থমেরুশিখরে যেন শোভিত গ 

মুটকি অটুকি লেই রাঁখত ঢাঁরি। 

গোবিন্দদান পনু'ক বলিহারি ॥ 

ক. বি. ৩০১ (মূল), তরু ২৫৪৫, সং ৫৬ 

ক. বি. ১০৬২ 

পাঠান্তর-_তরু--(১) গোঠহি। 
শব্দার্থ__গজ-_গল্গা। মুটকি-_মাটির বড় ছাড়ি 

৬৩) 

বিভাঁম 

রজনি প্রভাতে চলল বর-রঙ্গিনি 

নধি-অবগাহন রঙ্গে। 

স্ববাসিত তৈল হলদি লই ধায়ত 

প্রিয় সহচরি করি সঙ্গে ॥ 

গজবরগতি জিনি গমন স্মস্থর 

চাদ জিনিয়। মুখ-জোতি। 
কবরি বিরাঁজিত মণিময় স্থরচিত 

সীথে উজোরল মোতি ॥ 

নীল বসন মণি- বলয় বিরাজিত 
উচ-কুচ-কঞ্চুক ভাঁর। 

শ্রবণহি তাঁড়ক মণিময় হাটক 
কণ্ডে বিরাজিত হার ॥ 

চরণ কমলসম রাতুল আতুল 

ঝুন ঝুন নৃপুর বাজ। 

গোবিন্দদাস কহ ওরূপ হেরইতে 

ভূলল বিদগধ-রাঁজ ॥ 

ক. বি. ৩০১, ক. বি. ১০৬৩, তরু ২৭৬৩ 

ব১ 

শব্দাথ“ বাসিত__হৃবাঁপিত, স্থগঞ্ধ। ধাঁয়ত-_ধেগে 
যাঁয়। জিনি-__জয় করিয়া । সীথে_িখিতে। উজোরল 

মোঁতি-__উজ্জল মোতি। কঞ্চুক_্কাচুলি। তাড়ক-__ 
এক রকম কানের গহন।। হাটক-_স্বর্ণ। শ্রবণহি তাঁড়ক 

ইত্যাদি-_-কানে গহনা, গলায় 'মণিময় সোনার হার 
বিবাঁজিত। 

পুর্ববাহু-লীল! 

৬৪ 

সারঙ্গ 
সথাগণ সঙ্গে রঙ্গে নন্দ-নন্দন 

ভোজন করু দেৌঁন১ ভাই 

রোহিণি দেবি করত পরিবেশন 

বমবতি দেওত বাঢ়াই ॥ 

কনক থারি ভরিপুর | 

বিবিধ মিঠাই নবনি দধি শাঁকর 
অন্ন ব্যপ্তন সমধুর ॥ 

ভোজন কেলি কহনে নাহি যাঁয়ত 

কো করু আনন্দ-ওর | 

ভোজন সারি শয়ন করু পালছ্কে 

স্থখময় নন্দকিশোর ॥ 

যে] কিছু শেষে রহল থারিপর 

ভোজন কয়লহিৎ গোরি। 

গোবিন্দদাঁস ঝারি লেই ঠাড়হি 

চামর ঢুলাওত থোরি ॥ 

স।. প. ১৮১ কহ. পত্র, বৰ ১ ূ ১৮) 
ওক ২৭৭০ 

পাঠাস্তর-_স।. প. (১) দুই (২) রতন (৩) করতহি। 

ব্যাখ্যা-রোহিণী দেবী বলরামের মাঁতী। রসবতি 

দেওত বাঁ়াই--রোহিণী দেবী পরিবেশন করিতেছেন, 

আর রলবতী শ্রীবাধ। জিনিসপত্র আগাইয়। দিতেছেন। 

শাকর--শর্করা, চিনি। আনন্দ ওর--আনন্দের সীম । 

গোরি--গৌরাঙ্গী শ্রীরাধা। গোবিন্দ্দাস ঝাঁরি লেই 
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ঠাঁড়হি--কবির মঞ্জরীভাবের সেবার কথা ব্যক্ত করা 
হইয়াছে । গোবিন্দদাস ঝারি হাতে করিয়! দাঁড়াইয়া 
আছেন-_-ভোজন শেন হইলে মুখ ধোয়াইয়া দিবেন বলিয়া । 

আঁচাইবার পর তিনি একটু চাঁমব ঢুলাইবেন । 

৬৫ 

স্থ্হই 

ব্রজ নিজ জনসঙ্গে কত কত ধাঁওত 

আর কত কুলবতী নারী। 

জয় জয়কার করত নব বধুগণ 

কনক কুস্ত ভরি বারি ॥ 

আনন্দ কো৷ কহু ওর । 

রসবতী ঠাড়ে অট্টালিক। উপরি 

হেরইতে দুছ' দিঠি লুন্ধ চকোর ॥ 
নয়নে নয়নে কত প্রেমরম উপজত 

দু" মন ভৈগেল ভোর। 
প্রেম রতন ধন দৌহে ছুহ1 পিয়াল 

ছুহ' চিত ছুহু' করু চোঁর ॥ 

চলইতে চরণ অথির যছুনন্দন 

শিথিল পীত পটবাস। 

নিজ নিজ মন্দিরে সব কোই আয়ল 

কহতহি গোবিন্দদাস | 

ক. বি. ১৯৮২, ব ১ তরু ২৭৭২. সং ৩৩ পুঃ 

€ একান্ন পদের বিংশ পদ) 

শববাথ- রসবতী ঠাঁড়ে-_রলমবতী বাধ! অট্রালিকার 
উপরে দীড়াইয়া আছেন। হেরইতে ছু" দিঠি- লুব্ধ 
চকোর যেমন চাদের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়। থাকে, 

শ্বীবাধাও তেমনি শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র দেখিবার জন্য তাকাইয় 
আছেন। নয়নে নয়নে কত- উভয়ের চোখে চোখে 

দেখা হইল, তাহাতে কতই ন! প্রেমরসের সৃষ্টি হইল ; 

দুইজনের মনই বিভোর হইল । ভোঁর--বিহ্বল, মত্ত। 

৬৬ 

বেলোয়ার 

আওত রে মধুমঙ্গল ভালি। 

হেরি সখাগণ১ দেই করতালি ॥ 

চলইতে চরণ পড়য়ে২ তিন বঙ্ক। 

ভালে কলঙ্কিত” কালিন্দি-পন্ক ॥ 

কহইতে বদনে করতঃ কত ভঙ্গ । 

নাচত সঘনে" বাজাওত অঙ্গ ॥ 

ভোজন সরবস১ সব অন্ুবন্ধ। 

অবিরত প্রাতে লাগাওত দন্ৰ ॥ 

মধু-গুড় লোৌভিত বাঁউল চীত"। 

বন্ধক দেওই যজ্ঞপবীত ॥ 

কতিহু' না পেখিয়ে এছন চাঁলি। 

করইত প্রীত দেই দশ গালি ॥ 

গোবিন্দদাস শুনি অছু গুণ-গাম। 

ছিজ-পাঁয়ে কয়ল লাখ পরণাঁম ॥ 
তরু ২৫৪২, কী ৩২০ 

কীর্তনানন্দে পাঠীন্তর -(১) সব বালক মেলি 
(২) পড়ই (৩) বিরাজিত (৪) করয়ে (৫) সঘন 
(৬) সবরস (৭) লোভে উলসিত চিত্ত। 

ব্যাখ্যা __মধুমঙ্গল চবিজ্র শ্রীরূপ গোস্বামীর স্ৃষ্ট। 
তাহাকে শ্রীকুষ্ণের বয়স্ত রূপে অঙ্কন কর! হইয়াছে । মধু- 
মঙ্গল ভোজনপটু ব্রা্ষণ বালক বলিয়। গোবিন্দদাস 
তাহাকে “ভোজনসর্ধস্ব' বলিয়াছেন। তিনি যজ্ঞোপবীত 

বন্ধক দিয়াও খাদ্য সংগ্রহ করিতে প্রস্তত। তাহার 

চলনভঙ্গী বিচিত্র, কেননা প1 তিন জায়গায় বাঁকা হইয়া 

পড়ে । কপালে তাহাঁর যমুনার পক্ক লাগিয়াছে। কথ। 

বলিবার সময় তিনি মুখের কত ভঙ্গী করেন! বারবার 

নাচিতে নাচিতে অঙ্গ বাজাইয়। থাকেন অর্থাৎ গ।য়ে তাল 

ঠকেন। তাহার সব অন্ুবন্ধ ব৷ প্রযত্ব কেবল খাইবার 

জন্য । সকালে উঠিয়াই তিনি ক্রমাগত ঝগড়া বাধাইয়া 
দেন। তাহার চালচলন এমনই অদ্ভুত যে ভালবাসিয়। 

কিছু করিতে বা বলিতে গেলে দশ কথ! শুনাইয়৷ দেন। 

এই কথা-চিত্রটী অতুলনীয়। 

ক. বি. ১১১ 
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৬৭ 

সারঙ্গ 

আঁনহি ছল করি স্ুবলের করে ধরি 

গমন করল বনমাহি১ 
তরু তরু হেরি কুসুম তহি' তোঁড়ইৰ 

যতনহি হার বনাই। 
মাধব বৈঠল কুণ্ডক তীর। 

স্কন্দরি মনে করি ভাঁবই পথ হেরি 

আকুল মন নহে থীর | 

নব নব পল্লবে শেজ বিছীয়শ 

নব কিশলয় তহি' রাখি । 

কুষ্কুম ঘোরি' চীত ভেল আকুল 
হেরইতে চির-থির আখি ॥ 
তৈখনে মদন দিগুণ তন দগধলৎ 

জর জর শ্যামর-অঙ্গ* । 

গোবিন্দদাস-পহু' স্থুবল কোরে করি 

ঢর ঢর নয়ন-তরঙগ" | 

ক. বি. ৩০১, ৭১৪, ১০৭৪, 

ব১ (একান্ন পদের দ্বাবিংশ 

পদ) 

পাঠান্তর_সং_(১) বনমাই (২) তরু তরু কুস্্ম 
হেরি তহি তোঁড়ল (৩) কাঁতরে (৪) থোরি (৫) দুখ 

দেওল (৬) গর গর শ্যামর চন্দ্র (৭) মদনতরঙ্গ | 

ব্যাখ্যা শরীক গোষ্ঠে সথাদ্দের সঙ্গে খেল। করিতে- 
ছিলেন । সেই সময় কোন ছল করিয়। স্ববলের হাত ধরিয়া 

বনের মধ্যে গমন করিলেন । ফুলগাছগুলি দেখিয় তাহা 

হইতে ফুল তুলিয়। যত্রদহকাঁরে হার বানাইলেন। মাধব 

রাধাকুণ্ডের তীরে যাইয়। বসিলেন। রাধাকুণ্ডে বাঁধার 

কথ মনে করিয়া তাহার পথপানে চাহিয়া রহিলেন ; 

মিলন-আশায় মন আকুল হইল; কিছুতেই স্থির হয় না। 

নৃতন নৃতন পল্লব দিয়৷ শয্যা বিছাইলেন। তাহার উপর 
নৃতন কিশলয় রাখিলেন। কু্কমের ঘোর ব1 গাঢ় রং 
দেখিয়। চিত্ত আকুল হইল? তাহার প্রতি দৃষ্টি যাইতেই 

চক্ষু যেন তাহাতে নিবদ্ধ হইয়। থাকিল। সেই সময় মদন 

তরু ২৫৭৮, সং ১৪৪ 

যেন দ্বিগুণ জোরে তন দ্ধ করিল । শ্যটামের অঙ্গ জর্জর 

হইয়া গেল। গোবিন্দদাসের প্রতু স্ববলকে কোলে করিয়া 
( রাধার অভাবে ) অশ্রু বিসঙ্জন করিতে লাগিলেন । 

৬৮ 

প্রিয় সী গমন করল প্রতি বনে বন 

প্রবেশল কুণ্ডক তীর। 

নুশীতল করি কুক অতি সোহন 

মলয় পবন বহে ধীর ॥ 

স্ববলমখ। কর কোর। 

সহচরী পথ হেরি অন্তর গর গর 

টর ঢর নয়নকো। লোর ॥ 

সচকিত নয়নে নেহারই সহচরী 
আকুল শ্যামরু চন্দ । 

রঙ্গ পট্টান্ঘরে মুখরুচি মোছই 
বসন ঢুলায়ত মন্দ | 

কর্পূর তাম্বল বদ্দনহি পূরল 
সচকিত ভেল পীতবাস। 

সুন্দরী গমন করুল অব নিকটহি 
কহতহি' গোবিন্দদাঁদ ॥ 

ক. বি. ৩০১, ব ১ (একা 
পদের চতুবিংশ পদ ) 

শব্দার্থ _শোহন- শোভন । 

৬৯ 

ভাটিয়ার 

সুন্দরি সথি সঞ্চে করল পয়াণ। 

রঙ্গ-পট্রান্বরে ঝাঁপল সব তন্থু 
কাঁজরে উজোব নয়ান ॥ 

দশনক জোতি মোতি নহ সমতল 
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৬ 

হসইতে খসে মণি জানি । 

কাঞ্চন-কিরণ বরণ নহ সমতুল 

বচন কহয়ে পিকু-বাণি ॥ 

কর-পদ-তল থল-কমল-দলারুণ 

মঞ্জির রুনু ঝুন্ু বাজ। 

গোবিন্দদাস কহ রমণি-শিরোমণি 

জীতল মনমথ-রাঁজ ॥ 
তরু ২৫৫০ 

শব্দীর্থ_কাজরে উজোর নয়ান__কাজলে চক্ষু 
উজ্জল হইল। দশনক জোতি--দন্তের জ্যোতিঃ মতির 

শোভাকেও হার মানায়। পিকু-বাঁণি_-কোঁকিলের 

তুল্য স্বর। থল-কমল-দলারুণ-_স্থলপদ্মের ম্যায় অরুণ। 

জীতল- জয় করিল। 

মধ্যাহ্ন লীলা 
৭০ 

বরাড়ী 

সখিগণ সঙ্গে চললি১ বর-রঙ্গিনি 

ভাহু-আরাধন লাগি । 

বহু উপহার কর্পুর তাঁশ্বল২ 
লেওল গুরুজনে মাগি ॥ 

স্থগন্ধি চন্দন নেল। 

চিনি কদলী সর” হার মনোহর 

সখিগণ হাতহি দেল ॥ 

জয় জয়কার হুলাহুলি ঘনঘন 

' ঘণ্টা* শব্দ ঘন ঘোব। 

কেলি করত কত কোকিল কুহরত 

নৃত্যতিৎ মউরক জোর | 
কুণগ্ডক তীর মিলল ছুহ' ছুই কর 

দ্রশনে বিবিধ বিকার* । 

গোবিন্দদাস কহ তারু যত উপজল 

কে। ইহ কহই না পার" ॥ 

তরঃ ২৭৭৯ 

স ৪৩৫ 

ক বি ৩০১ 

( একান্ন পদের ষড় বিংশ পদ ) 

১৬৭৯, ব ১ 

পাঠাস্তর-_তরু (১) চলল (২) ঘতন করি লেওল 
(৩) কদলি উপহার (9) শঙ্খ (৫) নৃত্যত। 

(৬) কুগুক তীরে মিলল বর নাগরি 

ছু মুখ হেরি দুহু' হাস।--ক. বি. ৩০১ 

(৭) গোবিন্দদাঁন পু রলময় নাগর 

নয়নক ইঙ্গিতে কাজ পরকাঁশ ॥-_-ক. বি. ৩০১ 
শব্দার্থ _ভাঙগ-আরাধন লাগি_ স্ধ্যপূজার জন্য । 

হার মনোহর-_স্বন্দর মালা । দরশনে বিবিধ বিকাঁর-_ 

উভয়ের দেহে অশ্রু পুলক কম্প প্রভৃতি সাত্বিক বিকার 

দেখা! দিল। 

৭১ 

সারঙ্গ 

গোধন সঙ্গে রঙ্গে যছুনন্দন 

বিহরই যমুনাতীর। 
দাঁম শ্রাদাম স্থদম মহাবল 

গোঁপ গোপাল সঙ্গে বল বীর। 

বাঁজত ঘন মৃদু মহ বেণু১। 

হৈ হৈরবে হান্বারব গরজন 

আনন্দে মগন চরয়েং সব ধেছ ॥ 

সম বয় বেশ কেশ পরিমগ্ডিত 

চুড়ে শিখণ্ডক কুস্থম উজোর। 

মণিময় হার গুঞ্ানব মঞ্জুল 

হেরইতে জগজন মন ভোর ॥ 
বলয় নিশান কনয় কটি* কিন্কিনি 

নৃপুর রন ঝুন বাজ। 

গোবিন্দদাঁস পু নিতি নিতি এছন 

বিহরই নবঘন বিদগধরাজৎ ॥ 

বু ১ (২১), ক. বি. ২৯৮২ সমুদ্র ৪১১, তরু ১৩০৯, 

সং ১৩৭ 

পাঠান্তর-_€১) বাজত ঘন ঘন বিষাঁণ বেণু--তরু ) 
ঘন ঘন বাজ বেণু-_-সং (২) চরত--তরু ও সং (৩) 
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ঙী 

জগজন মন করু ভোর--তরু ও সং (৪) বলয় বিশাল চিত্রে অঙ্কিত পুতুলের মতন প্রাণহীন বলিয়। মনে হয়। 
কনক কটি--তরু (৫) বিপিন সমাঁজ-_-তরু। 

শব্দার্থ _উজোর- _উজ্জ্বল। মগ্চুল_ সুন্দর । 

৭২. 

শ্ররাগ 

কাহ্ুক+ গোঠ  গমনে বিরহাতুর 
ধৈরজ ধরই না পারি। 

ব্রজগত যত জন সঙ্গহি ধাওল 

অরু২ যত কুলবতি নারি ॥ 

সজনী দেখ দেখ ব্রজ-জন-নেহণ 

নয়নে নয়নজল অঙ্গে পুলককুল 

ভাবে অবশ ভেল দেহ+ ॥ 

তিল এক বিরহ কলপ সম মানই 

চীত-পুতলি সম হেবি। 
ব্রজ-কুল-নন্দন বহুত যতনে পুন 

ঘরহি পাঠাওল ফেরি ॥ 

কাতর অন্তরে নিজ নিজ মন্দিরে 

সবজন করল পয়াণ। 

সহচরি রাই লেই চলু মন্দিরে 
গোবিন্দদাস পিছে যান ॥ 

স ৪১৩, তরু ৯৭৭৩, কী ৩২১ 

তরু ও কীর্তবনানন্দে পাঠীন্তর-_(১) কাঁন্গক 
(২) আর (৩) নেহা! (৪) দেহ! (৫) করি। 

ব্যাখ্যা-_কানাই যখন গোষ্ঠে গমন করিলেন তখন 

ব্রজের মকল জনই বিরহে ব্যাকুল হইলেন । তাহারা ধৈধ্য 

ধারণ করিতে পারিলেন না, তাই তাহারা সঙ্গে সঙ্গেই 

দৌড়াইলেন। কুলবতী রমণীরাঁও ঘরে রহিলেন না_ 

কান।ইয়ের পিছে পিছে ছুঁটিলেন | সখি, ব্রজজনের প্রেমের 

প্রকৃতি দেখ। তাহাদের প্রত্যেকের নয়নে জল, দেহ 

পুলকে পূরিত ও ভাবে অবশ। এক তিলের বিরহকেও 

তাহার! কল্পকালস্থায়ী বলিয়া মনে করে। তাহাদিগকে 

ক বি. ১১২ 

শ্রীকষ্চ অনেক যত্ব করিয়৷ তাহাদিগকে ঘরে ফেরত 

পাঁঠাইলেন; তাই কাতর অন্তরে সকলে নিজ নিজ 
গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। সখী রাইকে নিজের বাঁড়ীতে 

লইয়া গেলেন; গোবিন্দদাম তাহার পিছনে পিছনে 

চলিলেন। 

নিজ-মন্দিরে ধনি বৈঠলি১ বিরহিনি 

প্রিয়-সহচরি-মুখ চাহি । 

যাহ। যদুনন্দন করত গোচারণ 

তুরিতে গমন করু তাহিহ ॥ 

সজনী খনিক' বিলম্ব জনি" । 

সহচরি-হাতি * মাথে ধরি স্থুন্দরি 
বোলত মধুরিম বাণি ॥ 

বংশীবট-তট কদগ্ধ নীকট 

খোঁজবি ধীর সমীর । 

সন্কেত কেলি নিকুঞ্চ" কুসুম বন 

স্থশিতল” কুগুডক তীর 

কালিন্দি*-পুলিন সঘন বৃন্দাবন 

নিধুবনে কেলিবিলাস । 

কুপ্ নিকুগ্ত-বন গোবদ্ধন কানন 

সঙ্গে চলু গোঁবিন্দদাস ॥ 

ক. বি. ৩০১, ১০৭৫) ব ১ তরু ২৭৭৫, স ৪২৮ 

(একান পদের ভ্রয়েবিংশ পদ ) 

পাঠান্তর-(১) অন্ুরাগ_স (২) যাই--তকু 

(৩) তাই-_তরু (৪) খেনেক--তরু (৫) বিলম্ব কর 

জানি_তরু (৬) “সহচরি হাত; প্রভৃতির পরিবর্তে 
পদামৃতসমুদ্রে 

হামারি পরাঁণ রহইতে যৈছনে 
তুরিতে সম্বাদহ আনি ॥ 
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৭) বিলাস-স (৮) শীতল--ন (৯) কালিন্দি-পুলিন 

হত্যার পরিবর্তে পদা ম্বৃতসমুত্রে 
ও মুখচন্দ্র দরশে পুন শীতল 

হোয়ব তোহারি নয়ান। 

এছন প্রেম কথিহ নাহি হেরিয়ে 

গোবিন্দদাস কর গান ॥ 

শব্দার্থ--সজনী খনিক বিলম্ম জনি-__সখি একটুও 
যেন দেরী করিও না। নিধুবনে কেলিবিলান__নিধুবনে 
যেখানে কেলিবিলাঁস হয় সেইখানেও খোঁজ করিও । 

৭8 

ভূপালী 

বিবিধ মিঠাই আচর ভরি দেল। 

অলখিতে আওল অলখিতে গেল ॥ 

নগরক লোক কোই লখই ন। পারি। 

এছে গতাগতি করু স্কুমারি ॥ 

বেশ বনাই কানু বল বীর । 

গোধন লই চলু যামুন তীর ॥ 

গোপ গোপাল সঙ্গে কত ধাব। 

বেণু বিষধাণ ঘোর ঘন রাব ॥ 

স্থবল সখ। সঞ্জে করত বিলাস । 

এক মুখে কি কহব গোবিন্দদাস ॥ 

ক. বি. ১০৭১, ব ১ তরু ২৭৭১ 

' একান্ন পদের উনবিংশ পদ ) 

ব্যাখ্যা শ্রীকষ্চ গোষ্ঠে যাইবেন, তাহার ক্ষুধা 
লাগিবে; তাই রাঁধিক সকলের অলক্ষ্যে আসিয়া 

প্রাণনাথের আচল ভরিয়! নাঁনাপ্রকীর মিষ্টান্ন দিয়া আবার 

সকলের অগোচরেই চলিয়া গেলেন। নগরের লোক 

কেহই তাহাকে দেখিতে পাইল না এমন ভাবেই 
স্বকুমারী যাতায়াত করেন। এদিকে বেশভৃষা করিয়া 

কানাই ও বলরাম গোধন লইয়া! যমুনার তীরে চলিলেন। 

সঙ্গে তাহাদের গোপ গোপালকগণ ধাইতেছেন ; বেণু ও 

বিষাণের উচ্চ ধ্বনিতে বন প্রতিধ্বনিত হইতেছে । শ্রীরুষ্ণ 

স্ববল সখার সঙ্গে বিলাস করিতেছেন । এক মুখে গোঁবিন্দ- 

দাস এমন মধুর লীল! কেমন করিয়। বর্ণন। করিবেন । 

৭৫ 

তথা রাগ 

আন ছলে আন পথে গমন কয়ল দুহু 

সখিগণ বৈঠল কুঞ্জে। 

নবিন১ নব মঞ্জবী 

বিকমিত ফুল-ফল-পুঞ্জে ॥ 

দুছ'জন২ মীলন ভেল। 

সন্পস রসাল 

রসময় রসিক রমণি-রস-শেখরত 

বহুবিধ কৌতুক কেল। 

মদন-মহোঁদধি নিমগন ছুহই জন 

তূজে ভূজে বন্ধন-ছন্দ। 

তরুণ তমাল কিয়ে কনক-লতাবলি 

নব জলধরে জন্কঃ ঝাপল চন্দ ॥ 

দুঢ পরিরস্তণে মগন দু ক মনৎ 

ঘাম-বিন্দু মুখে স্থন্দর জৌতি। 

গোবিন্বদাপ পহু রতিরণ-পপ্ডিত৬ 

জলধরে যৈছে বিথারল মোতিণ। 

ক. বি. ৩০১, ২৫৭৭, ন ২১ 

(২৯) 

সং ১৮৭, তরু ২৭৮৩ 

পাঠাস্তর__ সং (১) নৃতন (২) বহুজন (৩) রমণ 

রসে নাগরি (৪) কিয়ে (৫) মগন বহু ছুহু জন 

(৬) রতিজয়-পণ্ডিত (৭) যৈছন জলদে বিথারল মোতি। 
শব্দার্থ মদন-মহোদধি_কামের মহাঁসমুদ্রে। নব 

জলধরে-_নৃতন মেঘ যেন চাঁদকে ঢাকিয়া ফেলিল। 

জলধরে যৈছে বিথারল মোতি-শ্রীকষ্ণের গায়ে ঘর্শাবিন্দু 
দেখিয়া কবির মনে হইতেছে মেঘের গাঁয়ে বুঝি মতি 

বিছাইয়! দেওয়া হইয়াছে। 
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৭৬ 

গান্ধার 

বনমাহ। কুক্ম তোড়ি সব সখীগণ 

সরস সমর করু তাহি। 

মার ত বদন নেহারি কুস্থম শর 

শোহত সমরক মাহি ॥ 

কে! কহু মরমক কেলি 

নওল কিশোরী নওল বর নাগরি 

ললিত বিশাখ। সখি মেলি 

মণিময় ভূষণ তনু তঙ্গ শোহন 

রুনু ঝুছু নূপুর বাজে । 

গোবিন্দদাম কহে রমণীশিরোমণি 

জিতল বিদগধ-রাঁজ ॥ 
ক. বি. ১০৮০, ব ( একাননপদ ) তপ ১৫২৬, ২৬১০ ২৫৫০ 

( শেষ দুই চরণ ) 

পাঠাস্তর__বরাঁহনগর একান্ন পদের আরস্ভ-_ 
নব নব কুস্থম তোড়ি সব সখীগণ 

ব্যাখ্যাঁ_সখীরা বনের মধ্যে ফুল তুপিয়। লয়! 

সরস যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । মুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়। 

কুহ্ৃমশর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । যুদ্ধের মধ্যে তাহারা 

শোভ। পাইতেছেন। নবীনা কিশোরী নব নাগরী 
ললিতা৷ বিশাখ। প্রভৃতি সখীর সহিত মিলিয়৷ যে ক্রীড়া 
করিতেছেন সেই মনোরম কেলি কে বর্ণনা করিতে 

পারে? তাহাদের প্রত্যেকের দেহ মণিময় ভূষণে 

শোভিত । নূপুর রুছ ঝুন্ধ বাজিতেছে। গোঁবিন্দদাঁস 

বলিতেছেন রমণীশিরোমণি বিদগ্ধ রসিকরাজকে জয় 

করিলেন । 

৭৭ 

ভূপালী 

কাক দরশন ভেল। 

সহচবি তুরিতহি' গেল 

কান্থ-কথন শুনি ভোরি। 

বেশ বনায়লি১ গোরি ॥ 

প্রিয় সহচবরি করি সঙ্গ । 

বসনভূষণ করি অঙ্গ 

নব নব নাগরি বালা । 

যৈছন চান্দকি মাল। ॥ 

বাওত কত কত তানে। 

কত রসং করতহি' গানে । 

রমিক বমণি রমে* ভান। 

শুনতহি* গোবিন্দদাঁস ॥ 

ক. বি. ৩০১, সা. প. ১৮২ যষ্ঠ পত্র, 

ক. বি. ১০৯, ব১ (২৫) 

তরু ২৫৯৪ 

পাঠান্তর-_সা. প.__(১) বনায়ত (২) রাগ (৩) কত 

(৪) সঙ্গে চলু।" 

শব্দার্থ-_তুরিতহি'-_শীদ্বই।ভোরি-_মত্তী । বাওত-- 

বাজাইতেছে। 

৭৮, 

বরাঁড়ী 

রতনমন্দিরে দুছ নাগর নাগরি 

বৈঠল সখিক সমাজ । 

নাগর-ইঙ্গিত করণে বৃন্দ! সখি 

তুরিতহি বুঝল কাজ ॥ 

যোই নিন্দয়ে সিধ্ স্থবাসিত বর মধু 
তবহি আনি আগে দেল। 

আপে ভোজন করি সকলে তৃপ্তায়ল 

যতনহি কৌতুক কেল॥ 
কো কহ প্রেম-তরঙ্গ। 

সহজই প্রেম মধুর মধুরাধিক 

তাহে পুন মধুপান-রজ ॥ 

ঢুলি ঢুলি পড়ত খলত অবলাগণ 
ঘু-ঘুমে ব-বাঁধ না পারি। 
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এত কহি নিজ নিজ কুক মন্দিরে 

শয়ন করত সব নারি ॥ 

রাধামাধব কুপ্তগৃহ-তলপহি' 
যাই করল পরবেশ। 

গোবিন্দদাঁস বিথারল রতি-রণ 

কত কত ভাব বিশেষ | 

তরু ২৬৩৯ 

শব্দার্থ_যোই নিন্দয়ে পিধূ স্থবাঁসিত বর মধু-_ 
মছ্যকেও হারাঁইয়! দেয় এমন ভালে! সুগন্ধ মধু। ঘু-ঘুমে 
ব-বাধ ন। পারি-_নেশ। হওয়ায় শব্দ জড়াইয়া যাইতেছে । 

তুলনীয় : উজ্জ্লনীলমণিতে-_ 
করোতি নাদং মুবলীরলীরলী 
ব্রজাঙ্গনা হন্সথনং থনং থনম্। 

ততে। বিদুনা ভজতে জতে জতে 

হরে! তবস্তং ললিত। লিতা লিতা ॥-_উজ্জবল ১১1৮৮ 

অর্থাৎ শ্রীরাঁধ। মুরলী স্থানে রলী রলী, হৃন্মথন থন 
থন, ললিতা লিত৷ লিতা ও ভজতে জতে জতে এই 

কয় শব্ধ অধিক প্রয়োগ করিলেন । তলপহি' -_-তল্প বা 

শয্যায় । 

মন্তব্য-_মধুপাঁন লীল। কবিকর্ণপূরকুৃত আনন্দবৃন্দীবন- 

চম্পৃ (২০১৬৫), অলঙ্কারকৌত্ভভ (৫১৫7 ৫1১৭ ), 
কৃষ্ণাহ্নিককৌমুদী ( ৬।৩৮-৬৯ ) এবং কষ্ণদ্াস কবিরাঁজ- 
কৃত গোবিন্দলীলামৃতে (১৩১১৪, ১৪।৭৭--১২২ এবং 

১৫1৫৭) বণিত হইয়াছে। 

৭৯ 

তথ! রাগ 

অঙ্গে করল ছু নব নব বেশ। 

কবরি বনায়ল বাদ্ধল কেশ ॥ 

নিজ নিজ মন্দিরে কয়ল পয়ান। 

গোবিন্দদাস দুহ'ক গুণ গান ॥ 

ক. বি. ৩৯১, ব ১৫১৪) ভর ২৬৫; ২৭৬৬ 

শব্দাথ-_-জলমাঁহাঁ_-জলের মধ্যে ৷ মুরুছে অনঙগ-- 
কামদেব স্বয়ং ইহাদের রূপ দেখিয়। মৃচ্ছা। যান । 

৮৩ 

ধানশী 

নাহি উঠল দৌহে কুগডক তীর । 

তচ্চ তন্গ লাগল পাতিল চীর ॥ 

অঙ্গে বনায়ল নব নব বেশ। 

কু্গক মাঝে করল পরবেশ ॥ 

বিবিধ মিঠাই কতহু' উপহার । 
ভোজন করু তহি কত পরকার ॥ 

রাইক যতনে সোই শ্যামবায় । 

বহুবিধ ভূজল হরিষ হিয়ায় ॥ 

যে। কিছু শেষ রহল পুন থাঁরি। 

সখি সঞ্জে ভোজন করল বরনারি ॥ 

তাশ্বুল খাই শয়ন দুছ' কেল। 
অলসে আকুল &্লোহে নিন্দ গেল । 

সখিগণ তাঁহি শয়ন করু কুঞ্জে 

কুহ্থম-শেজ রচিত রসপুগ্জে ॥ 

নিতি নিতি এছন দুহুক বিলাস। 

বীজন করতহি' গোবিন্দদাঁস ॥ 

তর ১১১১ 

শব্দার্থ--পাঁতল চীর--পাতল1 কাপড় যেন গায়ে 

জলমাহ। পৈঠই করত হি কেলি ॥ বসিয়া রহিয়াছে । ভূজল--ভোজন করিলেন। হবিষ 

নাহি উঠত ছুছ' মোছলহি অঙ্গ। হিয়ায়_-আনন্দিত চিত্তে। বীজন করতহি'-_-বাঁতাস 

ছুছ' ব্ূপ নিরখিতে মুরুছে অনঙ্গ ॥ করিতেছেন। 

বিপিনহি' কেলি করত দুহু" মেলি। 
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৮১ 

তথ। রাগ 

বিরমল রতিরণ বৈঠল দুহু'জন 

মুছই আনন-চন্দ১। 
ছুহু জন বদনে তাঁনুল ছুভ' দেয়ল 

বসন ঢুলায়ত মন্দ ॥ 

দুহু মুখ ছুহু' রহি চাই। 

আহ মরি মরি বলি পুন বদন ঘন চুম্বই 

দুহে ট্োহা তন্গ বিলুঠাই ॥ 
নীলগীত বসন শোভিত দু'হুৎ তন্ন 

মণিময় আভরণ সাজ । 

যৈছেঃ বমিকবর বমণি বস-নীগরি 

তৈছন বিদগধ-রাঁজ | 
কতহি যতন করি বিধি নিরমায়ল 

দুর তন্ন একই পরাণ। 

বিকশিত কুন্ুম শোভিত নব পল্লব 

গোবিন্দ দাস গুণ গান« । 

ক. বি. ১১০৫ তরু ২৮৩১ 

পাঠান্তর-তরু-_(১) মোছই ছু হু-মুখ-চন্দ (২) আহা 
মরি বলিয়া বদন ঘন চুম্বই (৩) শোভিত ভেল (৪) যৈছন 

(৫) গোবিন্দদাস পরমাণ 

শব্দার্থ__মুছই আননচন্দ-_মুখচন্দ্র মুছিলেন। বসন 
ঢুলায়ত মন্দ__ধীরে ধীরে বসন ঢুলাইয়। বাতাস করিতে 
লাগিলেন। 

১৪২ 

গান্ধার 

শ্রম-জলে ভীগল সকল শরীর । 
তন্ন তনু লাগল পাতল চীর ॥ 

পুরল মনোৌরথ বৈঠল তাই । 

বসন ঢুলায়ত রসবতি রাই ॥ 

রসময় নাগর রসবতি গোরি। 

দুহু” মুখ হেরইতে ছুহু" ভেল ভোবি ॥ 

শুতল বিদগধ নাগর রায় । 

রতি রসে মগন দুহ' নিন্ম যায় । 

সকল সখি মেলি বিনোদিনি রাই । 

কর সঞ্ঞে মুরলী যতনে চোরাই ॥১ 

পল এক জাগি বৈঠল পিত-বাঁস। 

জল সেবন করু গোঁবিন্দদাস ॥ 
ক. বি. ৩০১, ২৫৭৯, ব ১ (৩০) 

পাঠান্তর_ 
(১) করসে মুবলী যতনে চোরাই 

রপসবতি রাখল আচরে ছাঁপাই ॥-__-সং 

মন্তব্য-_মুরলী চুরির লীল! বিদগ্ধমাঁধবে ৪1৩৪ শ্লোকে 
বণিত হইয়াছে । এ নাটকের 81৩৫ শোকে আছে-_ 

য। নিশ্নীতি নিকেতকন্মরচনারস্তে করন্তস্তনং 

রাত্রৌ হস্ত করোতি কর্ষণবিধিং য] পত্যুরস্কাদপি । 
গোৌরীণাঁৎ কুরুতে গুরোরপি পুরো যা নীবিবিধবংসনং 
ধূর্তা গোকুল-মঙ্গলন্ত মুরলী সেয়ং মমাভূদ্ বশ] । 

অর্থাৎ ঘরের কাজ করিতে আরম্ভ করিলে যে করকে 

স্তম্ভিত করিয়। দেয়, রজনীতে পতির কোলে শয়ন করিয়। 

থাকিলে যে সেখান হইতে টানিয়! আনে, আর গুরুজনের 

সামনেই গৌবীদের নীবি খুলাইয়। দেয়, সেই গোকুলা- 
নন্দের ধূর্তা মুরলী আজ আমার বশাপন্ন হইয়াছে। 

তরু ২৭৮৪) সং ৩৩১ 

৮৩ 

পটমঞ্জরী 

সধীজনে পৃছত বাঁরহি' বার১। 
কোন চোরাওল মুরলী হামার ॥ 

মধুর মধুর কহে বিনোদিনী রাই। 
কাহা পুন ছোড়লি কাহ। পুন চাই২। 
সরবস ধন তুয়। কোন চোরায় ॥ 

কাতর নয়নে নেহারএ কাহু। 

সখীগণ মোহে মুরলি দেহ দাঁন৩ ॥ 

কর সঞ্ঞে* মুবলী কুঞ্জ গৃহ মাঁঝ। 

গোবিন্দদীস পছ' যুবতিসমাঝ ॥ 
ক.বি. ৩০১, ১০৮৪, »ব১ (৩১) সং ৩৩২, তরু ২৬৩২ 
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পাঠান্তর-_তরু (১) সখিগণে কা পুছত কতবার 
(২) কাহা। কাহ! প্রেম ছোড়ি করব উপায়-__সং (৩) দিল 

আন-_সং (৪) করগহি-_সং। 
ব্যাখ্যা শ্রীকঞ্চ বংশী হাঁরাইয়া ব্যাকুল হইয়! 

সখীদিগকে বারংবার জিজ্ঞাস করিতে লাগিলেন, “আমার 
মুরলী কে চুরি করিল?” বিনোদিনী রাধ। মধুর হইতেও 
মধুর স্বরে বলিলেন, “কোথায় তুমি ফেলিয়৷ আঁগিয়াছ 
আর কোথায় খু'জিতেছ? তোমার সর্ধন্ব ধন কে চুরি 
করিয়া লইল ?” কানাই কাতর দৃষ্টিতে তাকাইতেছেন 
এবং বলিতেছেন__“সখীগণ আমাকে মুরলী দাও ।” কুপ্ত- 

গৃহের মধ্যে সখীদের হাত ধরিয়া গোবিন্দদাসের প্রভূ 
যুবতীসমাজে মুরলী প্রার্থনা করিতেছেন । 

মন্তব্য-_গোবিন্দলীলামৃতে (১০।৫৫-৬৬ শ্লোকে ) 

রাঁধার বিরুদ্ধে বংশীচুরির অভিযোগ আন] হইয়াছে । 

৮৪ 

বরাড়ী 

সব সখিগণ মেলি করল পয়ান১। 

কৌতুকে কেলি-কুণ্ডে অবগান ॥ 
জলমাহ1 পৈঠল সখিগণ মেলি । 

ছুহু" জন সমর করত জল-কেলি ॥ 

বিথারল কুস্তল জরজব অঙ্গ | 

গহন সমরে দেই নাগর ভঙ্গ ॥ 

সখিগণ বেড়ল শ্যামর২-চন্দ। 

গোঁবিন্দদাঁস হেবিও রছ ধন্দ ॥ 

ক.বি, ১০৮৫ তরু ২৬৪৭ 

পাঠান্তর-_-ক. বি. (১) সখিগণ 'মিলি দুহু করল 
পয়ান (২) নাগর (৩) গোবিন্দদাস পহু। 

শব্দার্থ_অবগান-__অবগাহন । 
করিল, এখানে চুল এলোমেলো হইল । 

বিথারল-_বিভ্ভৃত 

৮৫ 

তথা রাগ 

নাহি উঠল তিরে সবহু' সখীগণ 
রসবতী নাগরী রাই১। 

বসন নিচোড়ি মৌছই সব তনু 

সখিগণ বেশ বনাই ॥ 

বিনদ্দিনি-বেশ করত বর কান। 

চিকুর সাঁঙীরি কবরি পুন বান্ধই 
অলক তিলক নিরমান ॥ 

সীথি বনাইয়া২ উর পর লেখই 

মুগমদ-চিত্র নিশান হ। 

বতি-জয়-রেখ চরণঘুগ লেখই 

আরকত বেশ বনান* ॥ 

কতহু' যতন করি বেশ পরায়ল« 

নূপুর দেয়ল রঙ্গে । 

গোবিন্দদাস কহ ও রূপ হেরইতে 

মুরছয়ে কতহু অনঙ্গে ॥ 

ক. বি. ৩৪১, ১০৮৬, ব ১৩৩) তরু ২৬৫০, সং ১০১১ ২৬৭, ২৯১ 

পাঁঠীস্তর-_সং (১) রসবতী নাগর রায় (২) সব বেশ 
বনাই (৩) মগমদ পত্র নিশান (৪) যাবক তাহ নিরমান 

(৫) নৃপুর পরাঁওই (৬) বসন পরাওই অঙ্গে । 

৮৬ 

তথ রাগ 

বতন থাঁরি১ পর চিনি কদলী সর 

আনল২ রূসবতি রাই। 

শীতল কুঞ্চতল স্বগন্ধ পরিমল 

বৈঠল নাগর যাইত ॥ 

ভোজন করু ব্রজরায়* । 

বাসিত বারি স্থকপ্পুর তাম্বল 

সখিগণ দেওত বাঢ়ায়» ॥ 
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আগোর চন্দন শ্যাম-অঙ্গে লেপন" 

বীজই কুহ্ুমক বায়। 

সখিগণ সঙ্গে বিহার করত দুহু * 

গোবিন্দদাঁস বলি যায় ॥ 

ক. বি. ১০৮৭, ব১ (৩৪) সং 

২৬৫২ 

পাঠাস্তর--সং (১) থালি (২) জাঁনলি (৩) তহি' 
বৈঠল দুহু' যাই (৪) যছুরায় (৫) স্ুশীতল নীর কর 

তাম্থল (৬) রসবতি দেই বাঁট়ায় (৭) ঘন ঘন লেপন 

(৮) রঙ্গে নেহারই । 

১১৮, ২৬৮, তরু ১০২ 

৮৭ 

ভাটিয়ারি 

কীরক মুখে শুনি, জরতি-আঁগমন 

চলু সভে রবিক মন্দিরে । 

গন্ধ মাল্যবর ষোড়শ উপচাঁর 

আর কত কত উপহারে ॥ 

দেখ বিপ্র-বেশধর শ্যাম । 

জরতিক আগে যাই কহই শুন। 
বিশ্বশশ্ম মঝু নাম ॥ 

সো শ্তাম বচন মুরতি হেরি তৈখন 
পরণাঁম করি কহে সোয়ত। 

ধৈরজ-প্রকৃতি দেখি চিতে লাগল 

অতয়ে বরণ কৈলু' তোয়॥ 

নিতি নিতি আসি পূজায়বি সথুরদেব 
দেয়বি শুভ-বর জোই। 

গোধন রতন পূরণ মঝু সতক 

বধুক সতীপণ হোই ॥ 

শ্তাম কহত তব এছন হোয়ব 

পূজবি পশুপতি স্থর। 

রয়নী দ্রিন মাহা নীতি পূজায়ব 

তবহি' মনোরথ পুর । 

পুনাঁহ কহত উহ এছন হোয়ব 

তেজিয়ান তু" ব্রহ্মচারি। 

শুনি এত বচন , চাহি পুন আনন 

মনহি হাঁসই ব্রজ-নারি ॥ 
নানাবিধ বরণ পূজন করি কতক্ষণ 

আর কত কত বর-রঙ্গ । 

যোই করত সোই প্রেমক সঙ্গতি 

অতয়ে নহত তছু ভঙ্গ ॥ 

বেলি অবসাঁন হেরি সভে আকুল 

গমন কয়ল নিজ গেহ। 

গোঁবিন্দদাঁস কহ আপন বশ নহ 

বিরহে অবশ সব দেহ ॥ 

ক. বি. ৬৪ 

পাঠান্তর-স (১) কীর মুখহি শুনি (২) লখি 
(৩) পরণম করি কহে অহে। 

শব্দার্থ_কীরক-টিয়াপাখী, শুক পক্ষী। ববিক 
মন্দিরে__সুধ্যমন্দিরে । জরতিক আগে-বৃদ্ধার সম্মুখে 
(এখানে জটিলার সামনে )। প্রেমক সঙ্গতি-_প্রেমের 

সহিত । 

স ৪৪৮, তরু ২৮৬৩ 

৮৮ 

তথ। রাগ 

তাহি' স্থগমন কয়ল বর-রঙ্গিণি 

সখিগণ সঙ্গহি মেলি। 

তহি' জয়শঙ্খ হুলাহুলি ঘনঘন 
ভাহ্ছ-আরাধন-কেলি ॥ 

ছিজবর বিদগধ-রাঁজ। 

ক্থবাসিত কুঙ্কুম হুগদ্ধি চন্দন 

কর্পুর-পুর করু সাজ ৷ 

বহু উপভোগ তাল আদি দেওল 
চিনি কদলক ফুল-হাঁর। 
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স্থবাপিত করি খীর দধি শাঁকর 

সেবন বহু পরকার ॥ 

কুন্মক অগ্তলি দেয়ল সখি মেলি 

আনন্দে কেো। করু ওর ॥ 

*গিবিবরে কনক-লতাবলি বেঢ়ল 
গোবিন্দদাস মন ভোর ॥ 

ক. বি. ৩০১, ১০৮৮, বু ১ (৩৫) এর ১৮৬৪ 

শব্দার্থ তাহি_সেইখানে। ভাঙগ-আবাধন কেলি 
_স্্যপূজা 'করিল। দ্বিজবর বিদগধ-রাঁজ__রপসিক- 

শেষ্ই পুরোহিত হইয়াছেন। গিরিবরে কনক-লতাবলি 

বেঢল- শ্রীকৃষ্ণ গিরিবর তুলা, তাহাকে শ্রীরাঁধারূপ স্বর্ণলতা 
যেন ঝেষ্টন করিল। 

৮৯ 

তথা রাগ 

সখিগণ মেলি কয়ল জয়কাঁর। 

শ্যামর অঙ্গে দেয়ল ফুলহাঁর ॥ 

নিজ-মন্দিরে ধনি কয়ল পয়াঁণ। 

বনখাহ। গমন করল বরকান ১ ॥ 

সখিগণ সঙ্গে রঙ্গে চলু গোরি। 
মণিময়ভূষণ অঙ্গে উজোরি+ ॥ 
শহঙ্খশব্দ ঘন জয়-জয়-কাঁর। 

ক্নন্দরব্নী কবরি কুচভার ॥ 

হেরি মদন কত পরাঁভব পাব । 

গোবিন্দদান দুহু' রল গাব” | 

না. প. ১৮২, ৮ম পত্র, সং ১০৩, তরু ২৮৬৫ 

ক. বি. ৩০১. ১০৮৯ 

পাঠীন্তর-_-সং ০১) বনথল রহব স্থুনাগর কাহ্ 
(২) মগিভৃষণে সব অঙ্গ উজোৌরি (৩) গুণ গাঁব। তরুতে 

“হ্ন্দর বদন” আছে। তাহা অপেক্ষা! সংকীর্তনাম্বতের 
শী 

“হ্ন্দরবদনী” পাঠ ভাল; কেননা সুন্দরবদনীরই কুচভার 
ও কবরী । 

অপরাহৃ-লীল। 

৪৯০ 

গোবিন্দ আওত গোধন সঙ্গে । 

যৈছন কমল নেহারয়ে দিনকর 

এছন ব্রজ-বধু রঙ্গে ॥ 
বেলি-অবসান হেরি যছুনন্দন 

বেনু পুরিতে ধেন্চ ফীরে। 

গহন-গুহ। গিরি কাননে যত ধেন্ছু 

মীলল যাঁমন-তীরে ॥ 

গন্ধ চতুঃসম 

ভেম-কলম ছুহু পাশে। 

পপ দীপ সখি মঙ্গল গাওত 

শ্যাম-দরশ-রস আশে ॥ 

বনমালি-গলে বনমাঁল বিরাজিত 

তাহে নব ধাতু প্রকাশ। 

কুঞ্চিত অলক ভাঁল করি মীলিত 

বলিহাঁরি গোবিন্দদাস ॥ 
অআ ১২০ 

ব্যাখ্য'_ গোবিন্দ গোধন সঙ্গে লইয়।! আমিলেন। 

কমলিনী যেরূপ আগ্রহের সঙ্গে দ্িনকরের দিকে দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করে ব্রজবধূও ঘেইরূপ বঙ্গে তাহার মুখ দেখিতে 

লাগিলেন । বেল! শেষ হইতেছে দেখিয়া যছুনন্দন 

বংশী্বনি করিলে গোঁসমূহ ফিরিয়া আসিল । বনে, 
গুহাতে, পাহাঁড়ের উপরে যেখানে যত ধেন্ু ছিল সব 

আপিয়। যমুনার তীরে মিলিল। সখীর! চুয়া, চন্দন ও 
চতুংসম গন্ধ (ছুইভাগ মৃগনাভি, তিনভাগ কুস্কুম এবং 

একভাগ কর্পুরের মিশ্রণ) ন্বর্ণকলস, ধূপ, দীপ প্রভৃতি 
লইয়। শ্যাম দর্শনের আশায় মঙ্গল গান করিতে লাগিল। 

বনমালীর গলে বনমালা স্রশোভিত, তাহাতে নবধাতুর 
প্রকাশ । তাহার টাচর কেশ কপালের উপর পড়িতেছে। 

শোঁভ। দেখিয়! গোবিন্দদাঁস বলিহারি যাইতেছেন। 

চয়া চন্দন 
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০১৬ 

তোড়ী 

গোঠে প্রবেশ করায়ল গোগণ 

সখাগণ নিজ নিজ মন্দিরে গেল। 

বৎসক বান্ধি ছান্ধি ধেনুগণ 

ঘন ঘন দোহন কেল ॥ 

স্কনর শ্ামর অঙগ। 

রঙ্গ পট্টাম্বর হার মনোহর 

গোধূলি ধূসর অঙ্গ ॥ 
নব নব পলব গুচ্জ স্থম্ডিত 

চুড়ে শিখণ্ডক বেঢল দাম । 

মকরাকৃতি মণি- কুণ্ডল দোঁলনি 

হেরই চমকি পড়য়ে কঙ কাম ॥ 

বন-ফুল-মাল বিরাঁজিত উর পর 

কিক্কিনি-রণরণি নুপুর পাঁয়। 

গোবিন্দদাঁস পন জগমন-মোহন 

ব্রজ যুবতিগণ হরধিত তায় ॥ 

ক. বি. ৩০১, ১০৯৩, তক ১৩১. 

ব৯ (১২৯ পু) 

৯২ 

পূরবী 

নিজ মন্দিরে যাই বৈঠল রসবতি 

গুরুজন নিরখি আনন্দ। 

শিরিষ-কুহ্থম জিনি তনু অতি স্থকোমল 
ঢল ঢল ও মুখ-চন্দ ॥ 

নিতি নিতি এছন রীত। 

রপবতি রপিক-_-মনোহর নাগর 

অপরূপ দুহু'ক চরিত ॥ 

বিবিধ মিঠাই থাঁরি ভরি পূবতি 

ভোজন করতহি' গোরি। 

কর্পুর তাম্ুল বদন পরিপূরিত 
কুঙ্কম চন্দন রোরি | 

নিজ-গৃহ-কাঁজ সমাঁপল সখিগণ 

গুরুজন-সেবন কেল। 

গোবিন্দদাঁস দীপ তহি সাঁজাওল 

বেলি অবসান ভেগেল। 
ক বি. ৩০১, ১০৯০ তরু ২৮৬৬ 

৯৩ 

ইথে অন্তরে হরি মন্দিরে গেল। 

সঙ্গে সথ। ব্রজবালক মেল ॥ 

ব্রজন্ুত প্রবেশিত নিয় শিয় গাম । 

গোপিকামনোরথ কাম । 

নিজনুত পাই সভে করতহি কোর । 

ভোজন করারত যত হোত বিভোর ॥ 

তব নন্দক মন্দিরে নন্দকিশোর | 

নিরখি যশোমতী হোত বিভোর ॥ 

চরণ পাখালি মুছই সব অঙ্গ। 

ভোজন করায়ত প্রেমতরঙ্গ ॥ 

মুখ কর ধোই দেয়ত গুয়। পান। 

বৃতন পালক্কে শুতায়ল কান ॥ 

তব যশোমষতি চলল গৃহকাজে । 

শুতি রহল হরি মন্দির মাঝে ॥ 

গোবিন্দদাঁপ চিতে হরধষিত ভেল। 

শয়ন তেজি হবি কুপগ্চহি গেল ॥ 

মন্তন্য-_-গীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের পুথি (পৃঃ ১০৪) 

হইতে ডাঃ সুকুমার সেন কর্তৃক সাহিত্যপরিষতপত্রিকায় 

( ৩৬ খণ্ডে) প্রকাশিত । 

৯8 

তথা রাগ 

বদন নিছাঁই মোছি মুখ-মগ্ডল 

বোলত সথমধুর বাণি। 

বেলি অবসানে তুরিতে নাহি আওসি 

তুয়া লাগি বিফল পরাণি॥ 
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নন্দন-করে ধরি রাণী। 

কতহু যতন করি যশোমতি হ্বন্দবি 

মন্দিরে বৈসায়লি আনি ॥ 

স্ববাদিত তৈল স্থশীতল জল দেই 

মাজল যতনহি অঙ্গ। 

সাঁজি পুন বান্ধল 

চড় শিখণ্ডক রঙ্গ ১ ॥ 

মুগমদ চন্দন অঙ্গে বিলেপন 

যতনে পিন্ধায়ল বাস। 

বাণিত কুস্কুম হাঁর উরে ল্ষিত 

কি কহব গোবিন্দদাস ॥ 

কুম্তল মাজি 

ক. বি. ১০৯৫, ব১(৪১) সং ১০৯, তরু ১৮০৬ 

পাঠান্তর-_সংকীত্তনামৃতে “বেলি অবসানে” হইতে 

“মন্দিরে বৈসাঁয়লি আনি” পধ্যন্ত নাই । (১) চূড়হি, 

কুম্ুম স্থরঙ্গ-_সং। 

শব্দাথ-_হাঁর উরে লখিত-_বুকে হার ছুলিতেছে। 

সায়াহু-লীল। 

৪১৫ 

গৌরী 

সাঝ সময়ে গৃহে আওত ব্রজ-স্কৃত১ 

যশোমতি আনন্দ-চীত। 

দীপ জালিং থালিপর ধরলহি আরতি 
করতহি" গাওত গীত॥ 

ঝলকত ও মুখ-চন্দ। 

ব্রজ বম্ণীগণ চৌদ্দিগে বেঢল 
হেরইতে রতি-পতি পড়লহি ধন্দ ॥ 

ঘণ্ট1 ঝাঁঝরি তাল মুদজ 

বাজাওত সখিগণ জয় জয়কাঁর। 

বরিখত কুম্থম রমণিগণৎ হরষিত 

আনন্দে জগস্জন নগর বাজার ॥ 

শ্যামর অঙ্গ মনোহরি মুরতি' 
বনি বনমাল আজানু বিরাজ । 

গোবিন্দদাস কহ ও রূপ হেরইতে 

সংশয় জীবন যৌবনে পড়ু বাঁজং ॥ 

ক. বি. ১০৯৪, ব ১৫৪০) শপ ২৬৮৬, সং ১০৮ 

পাঠাম্তর__সং (১) সন্ধ্য। সময় গৃহে আওল ষছুপতি 
(২) প্রদীপ জারি (৩) দ্েবগণ (৪) মনোহর স্থুরচিত 

(৫) সংশয় যৌবনে পড়লহি বাজ । 

৯৬ 

তথ। রাগ 

কতহু' যতন করি রাই স্ছনীগরি 

কুলহি বহু উপহার। 

কনক থাঁরি ভরি চিনি কদলীসর 

চন্দন মনোহর মাল ॥ 

প্রিয় সহচরি-হাঁতে দেল। 

তুরিতহি নন্দ মহলমাহ1 মীলল 

যশোমতি-আগে লই গেল | 

বিবিধ মিঠাই যতন করি লেয়ল 

চিনি কদলী উপহাঁর। 

খির সর নবনীত দধিকর শাঁকর 

বহুবিধ রস-পরকার ॥ 

ভোজন করায়ল বহু সুখ পাওল 

কর্পূর তানুল দেল। 

যেো৷ কিছু অবশেষ রহল থারিপর 

গোঁবিন্দ্দাস লই গেল॥ 

তর" ২৮*৭ 

শবাথ --মহল-বিভাগ, যথ1 অন্দরমহল সদরমহল । 

এই আরবি শব্টী সনাতন গোন্বামী বৃহ্ভাগবতাম্তে 

ব্যবহার করিয়াছেন । | 



ক. বি. ৩০১ 
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০৭ 

তথা রাগ 

যশোমতি যতনহি সথি সঞ্জে কহতহি 

তুরিতে পয়ান কর তাই। 

হাঁমারি সন্দেশ কহবি সব গুরুজনে 

আঁনবি রসবতি রাই ॥ 

রতন থারি ভরিপুর । 
বিবিধ মিঠাই খার দধি শাঁকর 

বনু উপহার মধুর । 

কর্পুর তাল হার মনোহর 

বপিত চন্দন-কটোর । 

সহচরি থারি চীর দেই ঝাঁপল 

গোবিন্দদাঁস মন ভোঁর ॥ 

তরু ৯৭৬৭ 

৯৮ 

ধানশী 

শিরপর থারি যতন করি ধয়লহি 

বাইক মন্দিরে গেল। 

যশমতি বচন কহল সব গুরুজনে 

সে! সব অনুমতি দেল | 

স্থন্দরি সবি সঞ্চে কয়ল পয়াণ। 

রঙ্গ প্টাম্ঘরে ঝাঁপল সব তঙ্গ 
কাজরে উজর নয়ান ॥ 

দশনক জৌতি মোৌতি নহে সমতুল 

হসইতে খসে মণি জানি । 

কাঞ্চন কিরণে বরণ নহে সমতুল 

বচন কহয়ে পিকু-বাণি | 

করপদতল থল- কমলদলারুণ 

মঞ্জির রুনু ঝুছু বাঁজ। 

গোঁবিন্দদ্ান কহ “মণি শিরোমণি 

৮ , জীতল মনমথ রাঁজ ॥.' 
তপু ৭৬৬ রং 

৯০ 

তথা রাগ 

রাধাবদন-টাদ হেরি ভূলল 

শ্ামর নয়ন-চকোর। 

ছন্দ বন্ধ বিহু ধবলী ধাওত 

বাছুরি কোরে আগোর ॥ 

শুনহি দোহত মুগধ মুরারি। 
ঝুঠহি অঙ্গুলি করত গতাগতি 

হেরি হসত ব্রজনারি ॥ 

লাজহি” লাঁজ হাসি দিতি কুষ্ষিত 

পুন লেই ছান্দন ডোর । 

ধবলিক ভরমে ধবল পায়ে ছান্দল 

গোবিন্দদা হেরি ভোর ॥ 

সী. প. (১) ৫১ তর" ২৫৫৩ 

ব্যাখ্যা শ্যামের নয়নরূপ চকোর রাধার বদনরূপ 

চন্দ্র দেখিয়! মজিল। শ্রীকষ্ণ দুধ দৌহাইতে যাইতেছেন, 

কিন্ত রাধাকে দেখিয়। এমনি সব কিছু ভুলিয় গিয়াছেন 

যে ধবলীকে ছাধম দড়া ধিয়। বাঁধেন নাই, সে পলায়ন 

করিয়াছে, অথচ তাহার বাছুরটিকে শ্ররুষ্চ কোলে 

আঁগলাইয়া আছেন । মুগ্ধ মুরারি গাভীর বাট নাই তবুও 

খালি খালি অঙ্গুলি চালনা করিতেছেন, যেন ছুধ 

দোহাইতেছেন। তাহ! দেখিয়। ব্রজনীরীরা হাপিতেছেন। 

শ্রীকষ্চ তাহ দেখিয়া লজ্জিত হইলেন। সলজ্জ হান্তে 

তাহার দৃষ্টি কুঞ্চিত হইল। তিনি পুনরার ছাদন দড়ি 
হাতে লইলেন। কিন্তু ধবলীভ্রমে যণ্ড ধবলের পায়ে 

উহ? বাধিলেন। শ্রীরাধার ব্ধূপ তাহাকে এমন পাগল 

করিয়াছে । ইহ! দেখিয়া গোবিন্দদাপ বিভোর হইলেন । 

১০০ 

তথ রাগ 

হেরইতে বিনোদিনী ভূলল রে। 

গোধন-দোহন তেজল'রে | 
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চাঁদ চকোরে জঙ্গু পায়ল রে। 

বাই প্রেমভরে ভাসল রে ॥ 

মুরছি অবনিতলে পড়লহু রে। 

অরুণ লোচনে লোর ঢরকল রে ॥ 

করে পু কোরে আগোরল বে। 

অঙ্গে পুলক অতি পূরল রে ॥ 

দুহু মুখ সুন্দর শোহন রে। 

গোবিন্দদীস-মনমোহন রে ॥ 
এ ৪) ক. বি. ৩০১, ১০৬৬ তন ২৬৩, ৯৫৫৪ 

বাাখ্য।শীরুষ্জ বিনোদিনীকে দেখিয়। ভুলিলেন । 

"ভী দেহন ছাড়িয়া দিলেন। চকোঁর যেন চাদ লাভ 
করিল । শভ্রুকুঞ্ণ রাধিকার প্রেমভরে ভাপসিলেন । প্রেমাবেগে 

মচ্ছিত হইয়। ভূমিতে পড়িলেন। অরুণ নয়নে অশ্র' 

নলমল করিতে লাগিল। প্রভু (শ্কষ্চ ) হাতি দিয়। 

ধনিয়। তাহাকে আগলাইলেন ও ক্রোড়ে লইলেন। 

তাহাতে দেহ পুলকে ভরিয়। গেল। উভয়েরই মুখ 
শ্নন্দর ও শোভন ; তাহা দেখিয়। গোবিন্দদাসের মন 

মোহিত হইল । 

৬১০ 

স্ব 

নিজ মন্দির তেজি চললি বররঙ্গিনী 

নন্দ-মহল গেহ যাই । 

ঝলমল করত অঙ্গমণিভূষণ 

বদনকিরণ তাহ ছাই ॥ 

যশোমতি নিরখি আনন্দ । 

৪ 

নখ 

কত কত চাদ চরণে পড়ি কান্দয়ে 

মনমথে লাগল ধন্দ ॥ 

স্থব।সিত অন্ন ব্যঞ্জন অতি স্থমধুর 

পাক কয়ল তহি গোই। 
নিতি দিতি এছন করত গতাঁগতি 

লখই ন1 পারই কোই ॥ 
চন্দন ঘোরি কুমকুম তহি' রাখল 

কপ্পূর তাদ্থুল মুগ্স-রাস । 

স্থবাসিত বারি ঝারি ভরি বাখল 

কহতহি গোবিন্দদাস ॥ 

ব ১৫১৭), ক. বি. ৩০১, ১০৬৯ কর ৬ 

শব্দাথ- গোই--গোঁপন থাকিয়া, লুকাইয়।। লখই-- 
লক্ষ্য করিতে । 

'প্রদোষ-লীল। 

৯০২ 

সিন্ধুড়। প্রাচীন 

এশির বাহির স্থল অতি সুন্দর 

তহি" সাঁজয়ে অন্রপাম । 

বিচিত্র সিংহাসন বঙ্গ পট্রাম্ঘর 

লহ্গিত মুকুতা-দাঁম ॥ 

শোভা বলি অপরূপ । 

গোপ গোপাল সভাঁজন দ্বিজগণ 

বেঠল ব্রজকে ভূপ ॥ 

কোই কোই গায়ত কোই বাঁজায়ত 

নীচত ধরতহি' তাঁল। 

কোই চাঁমর লই বীজন করতহি' 
উজর দীপ বসাল ॥ 

কনক মম্পুটপর কপূর তাম্বল * 
চন্দ্র চন্দ্রাতপ সাজ । 

গোঁবিন্দদাস ভণ অপরূপ মোহন 

তহি" উপনীত রপরাজ ॥ 

ব ১৫৪৩), ক. খি. ১০৯৭ 

মন্তব্য- নন্দমহাঁরাজের সভাঁর বর্ণন।। 

সামিয়ান। টাঙ্গাইয়া সভা বসিত। 

ভব ২৬৯৩ 

বোধ হয় 

১০৩) 

' স্থহই 

অপর্প মোহন শ্াম। 

কিশোর বয়স অন্থপাম 
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সভাজন মাঝে বৈঠল দোন ভাই । গুগত ভ্রমর। ভ্রমরি উতবোল। 

সকল সভাজন চীত চোরাই ॥ মধু-লোভে মাতল আনন্দে ভোল* 
হেরইতে অধিক অধিক পরুকাঁশ। তাঁহি' গমন করু বিদগধ-বাঁজ। 

টাবদনে কত মণুরিম হাস ॥ রণঝন কিন্ছিণি নুপুর বাজ ॥ 

নয়ন যুগল নীল কমল সমান । ভ্রমি ভমি বৈঠল নিভৃত-নিকুঞ্জে | 

হেরইতে ঘুবতিক অথির পরাণ ॥ শেজ বিছায়ল কিশলয় পুভে ॥ 

তিলক বিরাঁজিত ভাঁঙ-বিভঙ্গ | পথ হেরি আকুল বিকল পরাণ। 

ফুলধনু করে লেই মুরছে অনঙ্গ ॥ অবহু ন। সুন্দরি কয়ল পয়াঁণ ॥ 

নিতি নিতি এছন করত বিলাস । অন্তরে মদন কয়ল পরকাশ। 

এক মুখে কি কহিব গোবিন্দ্ধাস । চৌদ্িগে হেরত* গোবিন্দদাঁস ॥ 

ব ১ (১৪), ক. বি. ১০৯৮ সী হন? বস৯ একান পদের ৪৬ তর ১৯৮১১ 
একা নন পদের চুয়ারিশ পদ সংগাক পদ 

শব্দার্থ_অথির পরাণ-_প্রাণ অস্থির হয় পাঠান্তর_ব--(১) কাঁননে কুসুম সব পরকা* 
(২) বিভোর (৩) চৌপ্দিশে হেরতহি | 

নৈশ লীল। 

১০৪ ১০৬ 

ভূপাঁলী দুহু' ক দরশনে উপজল প্রেম । 

মরকত যৈছন কাঞ্চন (?) হেম্ ॥ 

কনক লতাবলী তরুণ তমাল । 

নবজলধর যেছে বিজুরি রসাল ॥ 

কমল মধু ষৈছে পাওল ভূঙ্গ ৷ 
দুহু তনু প্রবল মদন তরঙ্গ ॥ 

ছুহু ক অধরামুত দুহু' করু পান। 

নিজ গৃহে শয়ন কল যছুরায়। 
সবজন নিজ নিজ গৃহে চলি যায় ॥ 

নন্দরাজ তব ভোজন কেল। 

নিজ নিজ মন্দিরে সভে চলি গেল ॥ 

নগরক লোক নব নিশবদ ভেল। 

চরাচর সব যে যাহা গেল ॥ 

মউর মউরিগণ ঘন দেই নাদ। গোবিনদদাঁস কহে দুহ সে স্জান ॥ 
গোবিন্দদাঁস পু শুনি উনমাদ ॥ ব_৯ (১২৯) একান পদের ত্রয়োদশ পদ 

ব ১ (১২) একানন পদের তরু ২৮১ 

পঁয়তালিশ পদ 
ক. বি. ১৬০ ১০৭ 

নটরাগ 

১০৫ স্টার অঙ্গে অনঙ্গ তরঙ্গিম 

তথা বাগ ললিত-ভ্রিভঙগিম-ধারী | 

কানন কুঞ্রে কুস্থম পরকাশ১ ভাঁঙ-বিভঙ্গিম বঙ্গিম চাহনি 

শারি-ুঁক-পিকু-মধুরিম ভাঁষ বছ্ধিম ভর্ধি নেহারি ! 

খা 

1, ্ 

রর রঃ 
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রূসবতি সঙ্গে রসিকবর রায়। 

অপরূপ রাস-বিলাস কলারসে 

কত মনমথ মুরছায় ॥ 

কুহ্থমিত কেলি- কদম্ব-কদম্বক 

স্বরচিত শীতল ছাঁয়। 

বান্ধুলিবন্ধ মধুর অধরে ধরি 
মোহন মলি বাজায় ॥ 

কামিনি-কোটি- নয়ন-নিল-উতপল- 

পরিপূজিত মুখ-চনা । 
গোবিন্দদান কহ ও পুনি রূপ নহ 

জগ-মানপ-শশ-কন্দ ॥ 

গস]. প. (১১৩১, রু ২৭১৩ 

ক. বি. ২৬০২, ২৯৫৩ 

শব্দার্থ অনঙ্গ তরঙ্গিম__কাম যেন তরঙ্গিত 
হউতেছে। ভাঁওজ। বিভঙ্গিম-ভঙ্গি। কেলিকদন্ব- 

কদম্বক--কেলিকদশ্ব-সমহ | বান্ধুলিবন্ধু__বান্কুলির বন্ধু 

( সদৃশ ) অধর ( উভয়ই লাল )। কামিনি-কোটি-নয়ন- 

নিল উভপল-পরিপূজিত মুখ-চন্দ_্রীুষ্ণের মুখচন্দ্র যেন 

কোটি কামিনীর নয়নরূপ নীল পদ্মের দ্বারা পুজিত 

»ইযাছে। জগ-মানস-শশ-ফন্দ-_জগতের মনরূপ শশক 

দবিবার ফাঁদ। 

১০৮ 

কেদার 

মখিগণ মেলি করত কত রঙ্গ । 

কত রম গাওত নয়নক ভঙ্গ ॥ 

কোই কোই নাচত কোই ধরু তাঁল। 

কোই বাজাওত যন্ত্র সাল ॥ 

নাগর নাগরি দুছ' ভেল ভোর? 

হবি হরখি সখিগণ করু কোর ॥ 

বাঢ়ল প্রেম সবহু' সখি জানি। 

কুষ্থম-শেজ বিছায়ল আনি ॥ 

নাগরি নাগর বৈঠল তায়। 

সখিগণ আন ছলে আন থলে যায় ॥ 

নিতি নিতি এছন রস পরকাশ। 
চরণ সেবন কর গোবিন্দদাস ॥ 

ব ১--৪৮; একান্ন পদের আটচলিশ পদ । তন্ন ২৮২৯ 

শব্দাথ_-নয়নক ভঙ্গ--কটাক্ষক্ষেপ। হরখি হরখি-__ 

হযে হযে । 

১০৯ * 

গান্ধার 

রাঁধামাধব দুহ'১ তন্ন মীলল 

উপজল আনন্দ-কন্দ” | 

কনক লতায়ে তমাল জন্চ বেঢুল” 

রাহ গরাঁঘল চন্দ" ॥ 

যৈছন" কমলে ভ্রমরা রহ মাতি। 

জলদে বেঢ়ুল জঙ্গ ভড়িত লতাঁবলি 

রতি-পতি বিদরয়ে ছাঁতি ॥ 

নীলমণি রতন কাঞ্চনে" জন্গু বেঢ়ুল 

ঝামর ভেল মুখ-জোতি। 

শ্রম-ভরে ম্বেদ বিন্দু বিন্দু চোয়ত 

যৈছন জলদে বিথারল মোতি ॥ 

নারি পুরুষ দুহু লখই না পারিয়ে 

অপরূপ দুহ-জন-রঙ্গ। 

গোবিন্দদাস কহ নিতি নিতি* এছন 
উপজয় বস-পরসঙ্গ* ॥ 

ক.বি ১১০৪ 

কী ২১৪ একানন পদের উনপঞ্ধাশ পদ । 

তরু ২৮৩১ 

পং ২5১৪ 

পাঁঠান্তর-_সং (১) তনু (২) আন আন ছন্দ (৩) 

তমাল বেঢ়ল যেন (৪) রাহু ধয়ল কিএচন্দ (৫) “যৈছন, 

নাই (৬) জলদ কোরে কিএ (৭) নীলরতন-জড়িত কিএ 

কাঞ্চন (৮) আনন্দ উপজয়ে (৯) কত কত রস 

পরসঙগ। 
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শব্দাথ-কনক লতায়ে তমাল জন্ত বেঢল- প্রীরুষ্ণরূপ 
তমাল বুক্ষকে যেন শ্রীরাধারূপ ত্বর্ণলতা ঘেরিয়াছে। 

চোয়ত-_চুয়াইতেছে। 

১১০ 

ললিত 

আনন্দ-নীর যতনে হরি বাঁরত: 

অলক তিলক নিরমাঁই | 

কুর্চিত লোৌচনে হরিখুখ হেরইতে 

থরহরি কাপয়ে রাই ॥ 

দেখ সখি২ বাধা-মাধন-নেহ। 

নাগবি বেশ বনাওত নাগর 

ভাবে অবশ দুহু দেহ ॥ 

কোঁরহি ধাতি পুনহু হরি সাজত 

গীন পয়োধর জোর। 

ঘাঁমল কর-পঙ্কজ জলে ধোঁয়ল 

মুগমদ-চীত” উজোর | 

মরমক বোল কহত ছু আকুল 

বোধল গদগদ ভাষ। 

অধর বিলোকনে ইঙ্গিতে কি কহল 

ন1 বুঝল গোঁবিন্দদাস ॥ 

সা. প. (১) ২৭৯, ক. বি. ১৭৫১ স ৪৭৩, তরু ১৭৩২, সং 

কা ১৯৬ 

পাঁঠান্তর__সং (১) বারই (২) দেখ দেখ (৩) -চিত্র। 
ব্যাখ্যা-কেলিবিলাসের পরে শ্রীরাধাকে বিদায় 

দিবার পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ নিজের আপন্দাশ্র সংবরণ করিয়। 
অলকাতিলক। নিশ্বীণ করিলেন। শ্রীরাধা চক্ষু কুঞ্চিত 

করিয়। শ্রকুষ্ণের মুখ দেখিতে দেখিতে থরহরি কীাঁপিতে 

লাগিলেন । সখি দেখ বাঁধামাধবের অপূর্ব প্রেম। নাগর 

নাগরীর বেশ বানাইলেন ; ছুইজনেরই দেহ ভাবে অবশ 
হইল। কোলে দৃঢ় করিয়। বীধিয়া (ধাতি) পুনরায় 

হরি পীনপয়োধর যুগল সাজাইতে লাঁগিলেন। ভাবের 

আবেগে তাহার করকমল ঘশ্মাক্ত হইল এবং সেই জলে 

সুগমদের দ্বারা অস্কিত উজ্জ্বল চিত্র ধুইয়া গেল। মর্শের 
কথ] দুইজন পরম্পরকে বলিতে বলিতে আবুল হইলেন, 

তাহাদের গদগদ বাণী রুদ্ধ হইল। অধরপানে চাহিয়া 

উভয়ে ইঙ্গিতে কি বলিলেন তাহ1 গোবিন্ধ্দাস বুঝিতে 

পারিলেন ন।। 

১১১ 

ভূপালী 

আকুল কুটিল অলককুল সমরী | 

সীথি বন1ই বাদ্ধহ পুন কবণী ॥ 

তহি' সমরেহ ১ শিন্দুরক বিন্দু। 

কুষ্কমে মাজি সাজহ মুখ-ইন্দু | 
এ হরি বৃতি-রম অবশ রসাল। 

বিঘটিত বেশ বনাহ পুনবার ॥ 

কাঁজণে উজোবরহ চলাচল-ভ্রমরী । 

শরতি-অবতংসহ কিশলয় চমন্রী ॥ 

পীন-পয়োধরে থির কর আপি। 

মুগমদে রপ্তহ নখ-পদ ছাপি*। 

বিগলিত কম্ব-বলয়গণ মোর । 

সীধে* পীন্ধায়হ নৃপুর জোর। 
মেটল যাঁবক পদে পুন লেখ । 

গোবিন্দদাপ দেখউ পরতেক ॥ 

রসমগ্ভীরী-_-পৃঃ ৪৯, কবি 

সা. প. ০১) ২৭ ৮ 

পাঠান্তর--স (১) নপুরেহ (২) ঝাঁপি (৩) চরণ। 
ব্যাখ্যা বর্তমান ও পরের পদে স্বাধীননত্ুকার বর্ণন। 

কর৷ হইয়াছে। 
সদ। কান্ত করে যার আদেশ পালন। 

স্বাধীনভর্তুক ভারে কহে কবিগণ ॥ 

_রসমঞরবী 
শ্রীরাঁধ! স্বাধীনভততৃক। হইয়া বলিতেছেন-_হে রুষ্ণ! 

আমার আকুল ও কুঞ্িত কেশপাশ সামলাইয়৷ ফের 

কবরী বাধিয়া দাও আর সীথিও ঠিক করিয়া দাঁও। 

লগ ২০1১১ স ৪৫৭, তরু ২৭৩৪, 

কী ১৯৫ 
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রেখা সমান করিয়া সিন্দুরের বিন্দু দাও। আমার 

মুখচন্দ্র কুক্কুম দিয়া মাজিয়৷ সাঁজাও | হে কৃষ্ণ, রৃতিরসে 

আমি অবশ ও অলস হইয়াছি, তুমি আমাঁর বিশৃঙ্খল বেশ 

পুনরায় ঠিক করিয়। দাও। আমার লোচনরূপ ভ্রমরী 
কাজল দিয়া উজ্জ্বল করিয়! দাও । আমার কানের গহন। 

কিশলয় ও চমরী দ্বারা শোভিত কর; পীনপয়োধরে স্থির 
কর অর্পণ করিয়া (চপল হইয়া করের অস্থিরত। ঘটাইও 

ন1) মুগমদের দ্বার এমন করিয়। রগুন কর যেন নখচিহ্ছ 

লুকাইয়। থাকে । আমার শঙ্খবলয় খপিয় পড়িয়াছে; 
তাহা। এবং নৃপুরজোড়। সোঁজ। করিয়া পরাও। আলতার 
দাগ মুছিয়। গিয়াছে, ফের পায়ে উহা] আকিয়। দাও) 

গোবিন্দদাঁপ প্রত্যক্ষ উহ। দেখিতে পাইতেছেন। 

গীতাবলীর 

“পত্রীবলিমিহ মম হৃদি গৌরে। 

মুগমদবিন্বুভিরর্পয় শৌবে ॥” 

ইত্যাদি পদের ভাব লইয়া! লেখা। 

১১২ 

ভূপালী 

এ ধনি এ ধনি করু অবধান। 

কহ পুন কি করব অনুচর কান ॥ 

পহিলহি তোহাঁরি বচন-পরমাঁণে১ । 

কিশলয়ে সাজলে। মদন-শয়ানে ॥ 

চন্দ্রক-পবন সঘন তনু দেল। 

ঘতিখণেত শ্রম-জল সব দুরে গেল ॥ 

বিগলিত চিকুর যতনে পুন সন্বরী । 

বকুল-মাল সঞ্জে বান্ধলে। কবরী ॥ 

অগ্জনে রঞ্জিলে। এ দুছা' নয়ন । 

তাম্ধুলে পৃরলো পঙ্কজ-বয়ন। ॥ 

মুগমদে লিখইতে উচ কুচ-জোর। 

কাপে চপল করস্পল্লব" মোর ॥ 

ইথে যদি রোখবি কাঞ্চন-গোরি। 

গোবিন্দদাস গুণ গাবউ তোরি ॥ 

ক ১০1১৩, স ৪৭৫ পৃঃ তরু ২৭৩৮, কী ১৯৫ 

পাঠান্তর- ক্ষ (১) বচন পরমাঁণ (২) মদন শয়াঁন 
(৩) অতিখণে (৪) কর-পঙ্কজ 

ক্ষণদায় ক্রিয়াপদ গুলি সাজন, রঞ্জিনু ইত্যাদিরূপে ও 

তরুতে সাজলু', রঞ্চিলু বূপে আছে । পদাম্বতসমুদ্রের পাঠ 

মূলে গৃহীত হইল। 

ব্যাখ্যা রতি-সভ্ভোগের পর শ্রীরুষ্চ বলিতেছেন-__ 

স্ন্দরি শোন শোন, ইহার পর আর তোমার সেবক 

কানাই কি করিবে বল। প্রথমেই তোমার কথ! অনুসারে 

( বচনপরিমাঁণে ) কিশলয় ্!রা! মদনশয্য। সাজাইলাম। 

ময়রের পাখা দিয়া ( চন্দ্রক-পবন ) তোমার দেহে জোরে 

জোরে বাতাস করিলাম, তৌঁমার শ্রমজল বিদূরিত হইল। 

তোমার বিগলিত কেশপাশ যত্বু করিয়। সম্বরণ কারয়। 

বকুলফুলের মাল! দিয়া কবরী বাঁধিলাম। অঞ্চন দিয়। 

ছুই নয়ন রঞ্জিত কারয়। দিলাম । হে কমল-বদনি, তোমার 

মুখে পান দিলাম । তোমার সুউচ্চ কুচযুগলে ম্বগমদ 

লেপিবার সময় যদি আমার করপল্লব চপল হইয়া কাপিয়। 

থাকে তবে হে ন্বর্ণবর্ণা গৌরি রাগ করিও না । রাঁগিলে 

কিন্তু গোবিন্দদাস তোমার গুণ গাহিবে। 

১১৩ 

তথ। রাগ 

রতি বস-অবশ১ অলম২ অতি পুণিত 
শৃতলিত নিভৃত-নিকুঞ্চে। 

মধু-লোভে ভ্রমর ভ্রমরিগণ? ঝস্করত 

বিকশিত ফল-ফুল পুণে ॥ 
বিনোদিনী মাধব-কোর। 

তমালে বেঢ়ল জন্গু- কনক-লতাবলি 
দুহুরূপ আতি উজোর । 
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তুঁজে তূজে ছন্দ- বন্ধ করি সুন্দরি 

শ্যামর কোরে ঘুমায়। 

রতি-রসে আলিম" দুহু' তন্চ ঢর ঢর 

প্রিয়-সখি চামব ঢুলায় ॥ 

স্ববাসিত বারি” ঝারি ভরি রাখত* 

মন্দিরে১* দুহু জন পাশ। 

মন্দির নীকটে পদ-তলে শুতলি; 
অনুচরি১২ গোবিন্দদাস ॥ 

সা. প ১৮২-৫১ সংখ্যক পদ 
ব ১--৫১, ক. বি. ১১০৬ 

একান্ন পদের শেষ পদ 

তরু ২৭৪৫, সং ১৬৭ 

পাঠান্তর--সং (১) অলসে (২) অবশ (৩) শৃতল 
(৪) মৃদু (৫) রাধা (৬) তরুণ তমালে যৈছে (৭) অবশ 

(৮) নীর (৯) ঝারি ভরি সহচরি (১০) রাখল (১১) শৃতল 

প্রিয়সখি (১২) সহচরি। 

চিত্রগীত 

১১৪ 

অবনত আনন আঁচরে গোই। 

আকুল অমল কমল যোই ॥ 
আন্বক অধিক আপন! খোঁই । 
অনিমিথ নয়ন অনবরত রোই ॥ 
অঘরিপু অছ অন্গরাগিনি নারি । 
অবহু অপেখ অবধি তোহারি ॥ 
অনুপম অভরণ অঙ্গে নাহি ধরই। 
অলকত অঞ্জন অন্তর জরই ॥ 
অকপট আলিঙ্গন থোরি। 

অবনিক অঙ্গে অনঙ্গ রুগোরি ॥ 

অহহ অতি অবনায়িতা গাত। 

অমরবয়ণি লে অনত উদ্দিয়াত ॥ 

অন্বজ অমধু অনল জু মানই । 

গোবিন্দদাস এ হেন রস ভনই ॥ 

ব১(১০৫) 

সা. প. (১) ১১৭ পদ 

শব্দাথ- গোই-গোঁপন করিয়া। যোই--যেমন। 
খোই-নিজেকে খোম্নাইয়া। রোই-কাঁদিতেছে। 

জরই--জাঁল! ধরায়। অনত-_অন্যত্র । 

ব্যাখ্যা গোপীর। আঁচলে আকুল অমলকমলতুল্য মুখ 
লুকাইয়! রাঁখিয়াছেন। অবিরত কাদিয়] কীর্দিয়। অন্ষেরও 

অধিক হইয়াছেন। তাহারা অঘারির প্রতি অনুরাগিণী 

হইয়া! এখনও দেখিতেছেন যে তুমি কত্দুর উদাসীন্যের 
অভিনয় করিতে পার । তাহাদের কত অনুপম অলঙ্কার 

আছে, কিন্তু কিছুই পরেন না। এমন “$ আলতা ও 

অঞ্তন ব্যবহার করা দূরে থাকুক, উহা! দেখিলেই তাহাদের 
অন্তর জালা করে। তাহারা অনঙ্গজালায় মাটিতে 

লুটাইতেছেন, তোমার একটু আলিঙ্গন চাহিতেছেন। 

আহা, তাহাদের দেহ অতি অবনমিত হইয়াছে । সেই 

স্থরুস্থন্দরীর1 যেন অন্যত্র চলিয়। যাইবেন অর্থাৎ পরলোকে 

গমন করিবেন মনে হয়। তাহাদের মুখকমলে যেন একটুও 
মধু নাই-_আগুনের মত মনে হইতেছে । গোবিন্দদাঁপ এই 

রস প্রকাশ করিতেছেন । 

এই পদ্টা বরাহনগর গ্রন্থমন্দিরের ও সাহিত্য- 

পরিষদের পুথিতে “শরদচন্দ পবন মন্দ” এবং 

“বিপিনে মিলল গোপনারি” ইত্যাদি স্থপ্রসিদ্ধ রাসের 

পদের পরই আছে। উভয় পুথিতেই পদটার আঁবস্ত 

পুনহ' কহত গোকুলচন্দ। 

বিহসি বিহসি মধুর মন্দ | 
কাহে বন্দব সুন্দরিবুন্দ 

বহুত নাহি রাঁতিয় ॥ 

অর্থাৎ “বিপিনে মিলল গোঁপনারি” ইত্যাদি পদে শ্রীকৃষ্ণ 
বলিয়াছেন যে, “এখানে অন্ত কেহ নাই স্বচ্ছন্দে তোমাদের 

মনের কথা বলিতে পাঁর।” তাহার পরই “গোকুলচন্দ্র 

একটু ম্বদুমন্দ হাঁসিয়। হাঁসিয়৷ বলিতেছেন-_হে হুন্দরিগণ ! 
বল না গো, কেমন করিয়া তোমার্দিগকে বন্দন' 
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করিব অর্থাৎ খুসি করিব। রাত যে শেষ হইয়া 
যাইতেছে ।” 

১১৫ 

শ্রীরাগ 

কামিনি কানু কহল কত মোয়। 

কোমল কেলি- কুতৃহলে কমলিনি 

কোনে কঠিন কর তোয় ॥ 

কালিন্দি-কুল কদম্বক কাঁনন 
কুমমিত কুগ্জ-কুটার। 

কাম-কলহকারি কপটে কলাবতি 

কানগুক করহ অথীর ॥ 

করধিতে কান্ত কবরি কুচ-কর্কুক 

করমি শয়ন কর বারি। 

কুটিল কটাখ- কুহ্থম-শরে কোপিনি 

কিয়ে কিয়ে না কর হাখাঁরি ॥ 

করইতে কোরে কাপি করু কাকলি 
কোকিল-কুজিত-ভাঁষে। 

কালি কুগ্তবনে কৈ তবে কি কহল 

কহত ন। গোবিন্দদাসে ॥ 

সা. প. (১)--১৫৪ 

কূ. বি. ১৬৮৭ তরু ৫৭৪ 

শব্দার্থ__কেলি-কুতুহলে__কেলিকৌতুকে অর্থাৎ মজ। 
দেখিবার জন্য । কোনে- কোন একজনে । করধিতে__ 

আকর্ষণ করিবার জন্য । : 

ব্যাখ্য।- হে কাঁমিনি, কাছ আমাকে কত বলিলেন__ 

তুমি কোঁমলম্বভাঁবা৷ কমলিনী ; মজ। দেখিবার জন্য কে 

(মিছা কথা৷ লাগাইয়া ) তোমাকে কঠিন ব| কঠোর- 

ভাঁবাপন্না করিল? কালিন্দীর কূলে কদম্ববনে কুম্থমিত 
কুপ্ককুটাবরে কলাঁবতী কপটে কাঁমকলহ .করিয়। কানাইকে 

অস্থির করিয়াছে । কাম্তকে যেন নিজের কাছে আরও 

আকুষ্ট করিবার জন্য কবরি ও কুচের কাঁচলি হাত দিয়! 

ঢাকিয়া শয়ন করিয়াছে। হে কোৌঁপিনি! তোমার 

কুটিল কটাক্ষরূপ কুস্থমশরে আমার কি কি ন। ঘটাইতেছ ! 
তোমাকে (শ্রীরুষ্ণ) যখন কোলে করিতে যাঁন, তখন 
তুমি কীপিয়া কোকিলকৃজনের ন্যায় শব্দ করিলে । এ 

সত্বেও গতকাল কুপ্ধবনে তোমাকে ছল করিয়া কে কি 

বলিল তাহ! গোবিন্দদাঁসকে বল না কেন? (বলিলে 

তিনি মনে শাস্তির ব্যবস্থ। করিবেন । ) 

১১৬ 

সারঙগ 

কুন্দন-কনক-কলিত কর-কম্কণ 

কালিন্দি-কুল-বিহাঁবি। 

কুঞ্চিত-কচ কেশর-কুস্থমাঁকুল ১ 

কুল-কাঁমিনি-কর-ধারি ॥ 

জয় জয় জগ-জীবন যছু-বীর । 

জলধর জিতিয়া জোতি যছু মোহিত 

যুবতিক-যৃখ অথীর ॥ 
পছুমিনি-পাঁনি পরশে পুলকাঁ়িত 

পরিজন-প্রেম পসাঁরি। 

পহিরণ পীত পতনি পতিতাঞ্চলত 

পদ-পক্কজ পরচাঁরি ॥ 

রমণী-রমন রতন "-রুচিরাঁনন 

রঞ্জিত-রতি রস-বাঁস। 

বসনা-রোচন বসিক-রসাঁয়ন 

রচয়তি" গোবিন্দদাস ॥ 

তরু ২৪২৮ 

কী৪৫ 
সা, প. (১)--৩৮ 
ক. বি. ২৯৪৫ 

পাঠান্তর-কী (১) কুস্মীকৃত (২) বিুরি জঙ্গ 
সোঁহত (৩) নিপতিতীঞ্চল (৪) তরুণ (৫) রচতহি। 

শবধার্থ__কুন্দন- উজ্জ্ল। কনক-ন্বর্ণ। কলিত-_ 

নিশ্মিত। কচ--কেশ। কেশর--বকুল ও নাগেশ্বর। 

পতনি-_উত্তরীয়। রুচির-_স্বন্দর। রসাঁয়ন--আনন্দকর। 

রপন1-_জিহ্বা। রোচন--রুচিকর। 
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ব্যাখ্য! শ্রীকৃষ্ণের দাঁনোৌচিত রূপের বর্ণনা। 
'শ্রীকঞচের হাতের কন্কণ উজ্জল স্বর্ণের দ্বার৷ নিশ্মিত | 

তিনি যমুনার কুলে বিহার করেন এবং তীহাঁর চীঁচর 

কেশে বকুলফুলের মালা । তিনি কুলবতীদের হাত ধরিয়া 

থাকেন। জগতের জীবনম্বরূপ যদুবীরের জয় হউক। 

মেঘজয়ী তাহার দেহের জ্যোতি দেখিয়া যুবতীকুল 

অস্থির হয়। তিনি পরিজনের প্রতি প্রেম বিস্তার করেন 

এবং তাহার দেহ পদ্মিনী রমণীর করস্পর্শে পুলকায়িত 

হয়। তাঁহার পরিধানে পীত উত্তরীয়, উহার অঞ্চল তাহার 

পদপস্কজের উপর লুটাইতেছে। রমণীদের নিকট মনোহর 

রত্বতুল্য তাহার স্বন্দর মুখ অনুরাগে রঞ্জিত ও রসের 

বাসস্থলরূপ। রমিকদের নিকট প্রীতিকর ও জিহ্বার 

রুচিকর এই গীত গোবিন্বদান রচন। করিতেছেন । 

১১৭ 

মায়ূর 

কুবলয়-কন্দল-কুন্ম কলেবর* 

কালিম-কান্তি-কলোল। 

কোঁমল-কেলি-কদশ্ব-করপ্থিত 

কুগ্ডল-কান্ত-কপোল ॥ 

জয় জয় রুষ্ণ কৃষ্ণ কমলেশ। 

কালিয়-কেশি-কংস-করি-কর্ষণ 

কেশব কুঞ্চিত-কেশ ॥ 

কুল-বনিতা-কুচ২-কুঙ্কমাঞ্চিত 

কুহ্থমিত-কুস্তল-বন্ধ । 

কালিন্দি-কমল-কলিত-কর কিশলয় 

কৌতুক-কন্দল-কন্দ ॥ 
কমলা-কেলি কল্প-তরু কাঁমদ 

কামিনি-কোটি-করীন্দ্রহ | 

কূপণ-কপা-কর কলি-কলুষংকষ 

কহ কবি দান গোবিন্দ | 
স ২৯০, তরু ২৪৩৭, 
কী ৩৭ 

সা. প. (১) ৩৩ 
ক. বি. ৩৪০, বু ৫ 

পাঠান্তর--কী (১) কুবলয় কুন্্ম কলেবর (২) 
কামিনীকুচ (৩) বৃন্দ। 

শব্দীর্থ_কুবলয়-_নীলপদ্ম। কন্দল-_-একপ্রকাঁর 
নীল রংয়ের ফুল। কালিম-_কৃষ্ণবর্ণযুক্ত। কলো'ল- কল্লোল, 
তরঙ্গ। করদ্বিত__সম্মিলিত। কন্দ-_আকর, মুল। 

কৌতুক-কন্দল-কন্দ-_মজ। করিয়া ঝগড়া লাগাইবার 
মূল। কলি-কলুষংকষ--কলিযুগের পাপ যে নাশ করে। 

রাধামোহন ঠাকুর “কলিকলুষকষ'-এর অর্থ লিখিয়াছেন 

“কলিকলুষং নাশয়”। 

ব্যাখ্যা নীল বংয়ের পদ্ম ও কন্দল ফুলের মত ধাহার 

দেহে কৃষ্ণকান্তির তরঙ্গ, যিনি কোমল কেলিকদম্ধের কাছে 

ঈাড়াইয়া থাকেন, যাহার কুগুল আসিয়। প্রিয় গণ্ডদেশে পড়ে 

তেমনি কমলাপতি কৃষ্ণের জয় হউক, জয় হউক। 

তাহার কুঞ্চিত কেশ এবং তিনি কালিয় সর্প, কেশিদৈত্য, 

কংসরাজ। ও তাহার হস্তীকে কর্ণ করেন। তাহার 

কুস্তলরাঁজি কুলকামিনীদের কুচের কুস্কুমের দ্বারা রঞ্ভিত 

ও কুস্মযুক্ত । তাহাঁর করপল্পবে যমুনার ফোটা! পদ্মফুল । 
তিনি মজ] করিয়া ঝগড়। লাগাইবার মূল। তিনি লক্ষ্মীর 
রমণ এবং কল্পতরুর মতন সকলের অভীষ্টপুরণকাবী | 

কোটিকামিনীর নিকট তিনি যুখপতি করীন্দ্রের ন্ায়। 
কপাহ্ জনের প্রতি তুমি কুপা কর; কলিযুগের পাঁপ নাশ 
কর। ইহাই কবি গোবিন্দদাস বলিতেছেন । 

১১৮ 

সিন্ধু়। 

কাঁচা কাঁঞ্চন-কাতি 

কুহ্থমিত কানন জোই। 

কু্ভ-কুটীরে কলাবতি কাতর 

কান্ছ কান্হ করি রোই ॥ 

কি কহব কিতব কতয়ে কুল-কাঁমিনি 
কঠিম কুস্ম-শর সহই | 

করহি' কপোল ক কবি কুঞ্চিত 

কালিন্দি-কুলমে রহই ॥ 

কমল-মুখি 



গোঁবিন্দদাসের পদাবলী 

কর-কেয়ুর কটি-কিস্কিণিকস্কণ 

কাঁটিল কঠকি মালা। 

কে। জানে কুচ-তটে কোন কামায়ল 

কাঁজরে কালিম হার। | 

কেবল কান্ত-কথা কহি কান্দয়ে 

কাঁম-কলঙ্কিনি গোরি। 

কিঞ্চিত কাল কলপ করি মানয়ে 

গোবিন্দদাধ পন" ছোঁড়ি | 

সা. প. (১)--৯১ 

স।. প,* ১৯০--১ 

১ বি. ২৪৩৯ 

সা ৩৩৫ 

তরু ১৮৮৬ 

শব্দার্থ-জোই-_চাঁহিয়। থাকে | কিতব-_ছল, শঠ। 

কাঁটল-_টানিয়া হটাইল। কাঁমায়ল-_নিশ্বমীণ করিল। 

কাজরে--কজ্জল দ্বারা । 

ব্যাখ্যা -কমলমুখী বাই, যাহার অঙ্গের কাস্তি 

কাচ1 সোনার মতন, কুস্থমিত কাঁননের পানে চাহিয়। 

থাকে; কলাবতী কুগ্চকুটারে বপিয়। কাঁতরভাবে কানু 

কানু করিয়া কীদিতেছে। কি বলিব হে শগ, সেই 

কুলকামিনী আর কত মদনের কঠিন কুস্থমশর সহা 

করিবে? সে গালে হাত দিয়। গল। নাঁমাইয়। যমুনার 

তীরে রহিয়াছে । হাতের কেয়ুর ও কম্কণ, কটিদেশের 

কিস্কিণী ও গলার হার টানিয়। ফেলিয়। দিয়াছে । কে 

জানে তাহার কুচতটে কাজল দিয়! কে যেন কালো হার 

আঁকিয়। দিয়াছে ( কাঁজল-পরা৷ চোঁখের জল বুকে পড়ায় 

&ব্ূপ মনে হইতেছে)। সেই কাম-কলক্কিনী গৌরী কেবল- 

মাত্র দয়িতের কথ। বলিয়। কাঁদে। সে গোবিন্দ্দাসের প্রভুর 

সহিত ক্ষণকাঁলের বিরহও কল্পযুগ বলিয়া! মনে করে। 

ভক্তিরসামৃতসিন্কৃতে ( ২1৪।১৩৬) চিন্তাদশার লক্ষণে 

বল হইয়াছে যে, ইহাঁতে দীর্ঘশ্বীস, অধোঁমুখে থাক, 
মীটাতে লেখা, বৈবর্ধ্য, অনিন্রা, বিলাপ, উত্তীপ, কৃশতা, 

বাষ্প, দৈন্ত প্রভৃতি হয়। 

উজ্জ্বলনীলমণিতে ব্যভিচারিভাবপ্রকরণে চিন্তাঁদশার 

সংজায় বল! হইয়াছে যে, ইষ্টের অপ্রাপ্তি ও অনিষ্টের 

প্রাপ্তিই চিস্তাদশার কারণ । 

ঙ ১ 

১১৯ 

কুটিল কুস্তল কুহ্ুম-কাচনি 
কাস্তি কুবলয়-ভাঁস। 

“কুঞ্চিতাধর কুমুদ-কৌমুদি 

কুন্দ-কৈরব১-হাস ॥ * 

কাঁচ কালিন্দি কুল কাননে 

কু্জে কুঙ্র-রাজ। 

কামিনী-কুচ- কুষ্কৃমাঞ্চিত 

কাম-কোটি বিরাজ ॥ 

কনক-কিস্কিণি কম্কণা্গদ 

কুগুলাঞ্চিত অংস। 

কোৌঁক-কোকিল কঠ-কুথক 

কাঁকলী-কৃত-বংশ ॥ 

কেশরী কটি কম্ব-কক* 

কধ্-কেশর-দাম। 

( কলি ) কাঁল-কাঁলিয় কবলকম্পিত 

দাস গোবিন্দ নাম ॥ 
তরু ২৪৩২ 

কী ৩৪ 
স ৪৩৪ 

সা. প. (১)--৪৫ 

ক. বি. ৩৪১ 

গো. ২৫ 

রা. ২৫ 

পাঠাম্তর--(১) কোরক ( কী ) (২) কেলিকোঁকিল 
( স) (৩) কন্ধর (স) কুক (কী) । 

শব্দার্থ _কুহুম-কাঁচনি__ফুলের 
ভাঁস-_নীলোৎপলের দীপ্তি। 

কুঞ্তররাজ--গজরাজ । অস--ক্বন্ধা। কোঁক- চক্রবাক। 

বংশ- বাঁশী । কণ্ত-_পদ্ম । 

ব্যাখ্যা শ্রীকৃষ্ণের চাঁচর কেশে কুহ্থমের সঙ্জ1; তাহার 

অঙ্গকান্তিতে নীলোৎপলের দীপ্তি । * তাহার কুঞ্চিত অধরে 

হাঁসি দেখিয়। মনে হয় যে, চাঁদের জ্যোৎস্স! অথব। কুন্দ 

ও কৈরব ফুল ফুটিয়াছে।» কানাই যমুনার তীরবর্তী 
কাঁননের কুঞ্জে গজবাজন্বদপ। বমণীদের কুচকু্কমে 

তাহার দেহ রঞ্রিত; সেই দেহে যেন কোটি কাম বিরাজ 

করিতেছে । তাহার পায়ে সোনাঁর কিন্ছিণী, ক্কণ হস্তে 

ও ব্বন্ধদেশে কুগুল শোভা পাইতেছে (কুগুল কর্ণে থাকে, 

সজ্জা । কুবলয়- 

কৈরব--শালুক ফুল। 



৬২ গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

কিন্তু লম্ব! বলিয়া উহ! যেন প্রায় কাধের কাছে 

আপিয়াছে )। তাহাঁর মুরলীর কাকলী চক্রবাক ও 

কোকিলের ককে সঙ্কৃচিত (পরাজিত) করে। কটিদেশ 
তাহার মিংহের মতন, ক শঙ্খের মতন এবং পদ্মের 

কেশরনমূহে যেন দেহ স্থশোভিত। কলিকালরূপ কালিয়- 

সর্পের কবলে পড়িয়া কম্পিত হইতেছেন গোবিন্দদাঁস 
নামে কবি। 

৯২০ 

মঙগলগুগরী রাগ 

*খিতিতলে স্ুতলি বালা । 

খণ্ডিত মৌতিম মালা |/ 
থমল কববি কেশপাশ । 

খরতর বিরহ হুতাশ ॥ 

খঞ্ধন নয়নি ধনি রাই । 

ক্ষীয়ত তুয়৷ পথ চাই ॥ 

খল সঞ্জে পিরিতিক সাধে । 

খোয়ল কুল মরিয়াদে ॥ 

খেনে খেনে তুয় গুণ গায়ে১। 

খপুর কপুর নাহি ভায়ে* ॥ 

খলয় বলয় দুহু হাথত। 

খেদ সহই না জাত* ॥ 

খিন তন্থ তনিক নিশাস। 

খোঁজত গোবিন্দদাস ॥ 

সা. প. (১)--৯২, ন ৩০৮ 

সা. প, ১৯০---২ 

ব১(৪২) 

পাঠান্তর__ব পুথি (১) খনে খনে তুয়া গুণ গায় 
(২) খপুর কপুুর নাহি খায় (৩) হাতে (৪) জাতে। 

শব9৫-_খণ্ডিত_ ছিন্ন। 'খরতর-_প্রবলতর | 

ক্ষীয়ত-__ক্ষীণ। হইতেছে। খোঁয়ল- খোয়াইল। খপুর-_ 

স্থপানি। খলয়_স্মলিত হয়। তনিক-_অল্প। 

ব্যাখ্যা-*বিরহিণী বাঁল। মাঁটীতে শুইয়া আছে, দেখিয়। 

মনে হয় যেন একটা ছিন্ন মতির মাঁলা1।* তাহার কবরীর 
কেশপাশ খুলিয়া গিয়াছে; ঘোরতর বিরহ-অগ্রিতে সে 

সন্তপ্তা হইতেছে । সেই খঞ্চননয়নী বাধা তোমার পথের 

প্রতীক্ষা করিতে করিতে ক্ষীণ হইতেছে। তোমার মতন 
খলের সঙ্গে প্রেম করিবার জন্য সে কুলমধ্যাদ] হারাইল। 

সে থাকিয়া থাকিয়া তোমার গুণ গায়। কর্পুর স্থপাৰি 

প্রভৃতিতে তাহার রুচি নাই। তাঁহার ছুই হাতের 
বাল! খুলিয়! পড়িতেছে; সে আর খেদ সহা করিতে 

পারিতেছে না। তাহার তশ্ঠ এমনি ক্ষীণ হইয়? গিয়াছে 

যে, অল্প অল্প নিংশ্বাম পড়িতেছে কিন] তাহা গোবিন্দদাঁস 

অনুপন্ধান করিতেছেন। 

১২১ 

মল্লার 

গোঠে গোচর গুঢ় গোপাল । 
গাঁওয়ে গমকে গগ্ডকিরি গুজ্জরি 

গৌরি গোল গান্ধার ॥ 

গোপগী-গোঁপ গবীগণ-গোপক 

গোকুল-গাম-বিহাঁরি | 

গুপ্ধ। গৈরিক গোরস-গরভিত 

গোরোচন-রুচি-ধাঁরী ॥ 

গহন-গুহাগত গোঁচারণ-রত 

গে দোহন-গতি-কারী। 

গো-গিরিধাঁরি গৃঢ় গরবাইত 
গুরু-গৌরব-পরচারী ॥ 

গজ-গতি-গামি গান-গুণ-গুম্িত 

গগনে চরয়ে সুরবুন । 

গো-রস-গাহি গবীশ্বর ১-নন্দন 

গাঁওত দাস গোবিন্দ ॥ 

সা. প. (১১৫০ স ৪১২ 
ক. বি. ১১০, গে। ৩২, রা ২৯ তরু ১৩০৭ 

পাঠীন্তর-_(১) গিবীশ্বর ( তরু ) 
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শব্দার্থ_গোচর-দৃষ্ট। গণ্ডকিবি, গুজ্জরি, গৌরী, 
গোঁল, গান্ধার_ রাগের নাম । গোপক- রঞ্জক | গোঁকুল- 

গাম__গোঁকুল নামক গ্রাম। গুঢ় গরবাইত-_গুঢ 
গর্বযুক্ত। গগনে চরয়ে স্ুুববৃন্দ__তাহার আকর্ষণে 
দেবগণ গগনে বিচরণ করেম | গহন--গভীর, অরণ্য । 
গুম্ফিত-_গ্রথিত। গো-রসগাহি- ছুদ্ধ গ্রাহী। গবীশ্বর- 
নন্দন- নন্দনন্দন | 

ব্যাখ্যা__গুটুরূপে গোপালদের দ্বারা বেষ্টিত হইয়! 
রুষ্চ গোষ্ঠে দৃষ্ট হইতেছেন। তিনি গণ্কিরি, গুরজ্জরি, 
গৌরী, গোল, গান্ধার প্রভৃতি রাগরাগিণী গাহিতেছেন। 
গোপগোপী ও গোসমূহের তিনি বক্ষক। তিনি গোকুল 
গ্রামেই বিহার করেন । তাহার গলায় গুপ্তার মালা, গায়ে 
দুধ মিশান গোরোচনার রং ও গৈরিক। তিনি বনের 
মধ্যেকার গুহার মধ্যে থাকেন। ধাহার গোচারণরত 

এবং ধাহার গোদোহন করেন তাহাদের তিনি উত্তমগতি- 
প্রদায়ক। তিনি গোবর্দন পর্বতধারী, গুঢুগধ্বিত এবং 
নিজের বিশেষ গৌরব প্রচারকারী। গজপতির ন্তায় 
তাহার চলন। তাহার গানে আকৃষ্ট হইয়া দেবগণ 
আকাশে বিচরণ করেন। যিনি দুগ্ধ ভালবাসেন সেই 
শন্দনন্দনের কথা গোবিন্দদাস গান করিতেছেন । 

১২২ 

গান্ধার 

গুরুঅন-গণ্জন বোল। 

গৃহপতি-গরজন ঘোর ॥ 

গণইতে গোপ-কিশোরি | 

গহন-গেহ-গহ ছোড়ি | 

গোবিন্দ গুণবতি সোই। 
গুণি গুণি যামিনি রোই। 

গলত গলত দিঠি-ধার]। 
গীরত গীম-মণিহাঁর। ॥ 

গুপত গুপত র্স-আশে। 

গরলন' কয়ল গরাসে | 

গদ্দগদ স্বরে অভিরামা। 

গাবই গিরিধর নামা ॥ 

গোকুল-গোগী-বিলাপ। 

গোবিন্দদাস-হিয়-তাপ ॥ 

সা. প. 0)--৯৩ স ৩৩৬৩ 

সা. প ১৯০--৩ তরু ১৮৯০ 

ক বি, ২৪৪০ 

শব্দার্থ- গৃহপতি-_ ঘরের কর্তী। গহন- লোকের 

ভিড় । গেহ_গৃহ | গহ-_আগ্রহ | দ্িঠি-চক্ষু। গীরত-_ 
খুলিয়। পড়ে । 

ব্যাখ্যা সেই গোপকিশোবী রাধা গুরুজনের গঞ্জনা- 
বাণী ও স্বামীর ঘোর গজ্জনতিরস্কার মাথায় করিয়] 

( গণইতে ) লোঁকাঁরণ্য ও গৃহের আগ্রহ ছাড়িয়া, 

গোবিন্দের গুণ স্মরণ করিয়া করিয়া সারা বাত্রি ধরিয়! 

ক্রন্দন করে। তাহার নয়ন হইতে অশ্রধার। পতিত হয়, 

গলার মণিহাঁরও খলিয়। পড়ে। গোঁপনপ্রেমের জালায় 

সে বিষপান করিল। সে গদগদ স্বরে গিরিধরের নাঁম 

গান করে। গোকুলের গোপীর বিলাপ শুনিয়। গোবিন্দ- 

দাসের অন্তরে সন্তাঁপ উপস্থিত হয়। 

১২৩ 

গাদ্ধার 

ঘন-শ্তামর-তন্থ তু কিয়ে ভোবি। 
ঘোর-বিরহ-জরে মুবছিত গোবি ॥ 
ঘন ঘন স্থন্দরি তুয়াপথ জোই। 

ঘেরল সকল সখীগণ রোই। 
ঘর মাহ! রহইতে রহই ন। পারি। 
ঘূরত যৈছে পিঞুরমাহ। সারি । 
ঘন ঘনাসর চন্দন হিয়ে লাইঃ। 

ঘুমক সাধে শয়ন অবগাই ॥ 
ঘাতক মদন ততহি' ভেল বাম২। 

ঘর ঘর শবদে লেই তুয়! নাম ॥ 
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ঘাম-কিরণ সম মাঁনই চন্দ। 

ঘৃণে বিদ্ধল হিয়। পাঁজর-বন্ধ ॥ 
ঘন ঘন নিন্দই ঘন ঘনপার | 

ঘুম বিহল দিঠি ঝরত অপার। 
ঘোষ-যুবতিগণ-বিরহ-হুতাঁশ। 

ঘোষত পহু পায়ে" গোবিন্দদাঁস 

সা. প. (১) ২৫৩ 

ক. বি. ২৪৪৯ 

ব ২৯ (কী. পুথি ) ২৮৪ পত্র 

পাঁঠীন্তর--সাহিত্য পরিষদের পুথিতে প্রথমে তৃতীয় 
হইতে ষষ্ঠ চরণ; তার পর প্রথম দুই চরণ। কীর্ভনানন্দের 

পুথিতে প্রথমে তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ, পরে প্রথম ও 
দ্বিতীয় চরণ আছে। 

(১) চন্দনে হিয় লাই--স (২) তহি' ভেল 

বাম-স (৩) বিহনে-_তরু (৪) তুয়া পদে__তরু। 

শব্দার্থ _ভোরি-_ভুলিল। জোই-_তাকাইয়।থাকে। 
ঘর মাহা-ঘরের মধ্যে। ঘৃরত-ঘুরাফিরা করে। 

ঘাম-কিরণ__হুর্ধ্যকিরণ। ঘনসার-_কর্ূূর। ঘোষত-_ 

ঘোষণ। করিল । 

ব্যাখ্যা- হে ঘনশ্টামতন্থ ! তুমি কি ভুলিয়৷ গিয়াছ 
যে, গৌরী ঘোর বিরহজরে মুচ্ছিত হইয়াছে? সেই 

সুন্দরী বারংবার তোমার পথের দিকে তাকাইয়! থাকে । 
তাহার সখীর। তাহাকে ঘিরিয় কাদিতেছে। সে ঘরের 

মধ্যেও স্থির থাকিতে পারে না। খাচার মধ্যেকার পাখীর 

মতন ব্যাকুল হইয়! ঘুরাফের। করে। একটু নিত্র। যাইবার 

আশায় বুকে ঘন করিয়! চন্দন ও কর্ূুরের প্রলেপ দিয়] 
শয়ন করে; কিন্তু তাহাতেও জল্লাদ মদন বাম হইল 

( বিরোধ সাধিল )। তাহার ক রুদ্ধ হইয়াছে তাই 

তোমার নাঁম করিতে ঘরঘর শব্দ হয়। চন্দ্রকে সুরধ্যকিরণের 

মতন মনে করে। তাহার পীজরের মধ্যে যেন ঘুণ 

বিধিয়াছে। সে ঘন কর্পুরকে নিন্দা] করে। চোখে তাহার 
নিদ্র। নাই; শুধু অনবরত অশ্রুধারা পড়িতেছে। গোপ- 

যুবতীদ্দের বিরহ ছুতাশের কথ! গোবিন্দদাস তোমার পদে 

নিবেদন করিল। 

স ৩৪৬ 

ত ১৯১৪ 

ব্যাধির সংজ্ঞা _অভীষ্ট বস্তর অলাঁভে শবীরের পাঁওুত। 
এবং উত্তাপকে শ্রর্প গোন্বামী উজ্জলনীলমণিতে (১৫।৩৮) 

ব্যাধির লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ইহাতে শীত, 

স্পৃহ1, মোহ, নিঃশ্বান ও পতনাদি প্রকাশ পায়। ভক্তি- 

রসামৃতসিন্ধুতে (২1৪৯৭ এবং ৩২।১১৬) ইহার লক্ষণে 
বল। হইয়াছে ইহাতে স্তস্ত, অঙ্গশৈথিল্য, শ্বাস, উত্তাপ, 

ক্লাস্তি প্রভৃতি প্রকাঁশ পাঁয়। উজ্জলনীলমণিতে বাঁধির 

উদাহরণস্বরূপ শ্রীক্ূপ গোস্বামী যে ক্লোক রচন। করিয়াছেন 

তাহার অনুবাদ করিয়া শচীনন্দন লিখিয়াছেন-_ 

সখীগণ সজল, নলিনীদল বিতরল, বাই শুতায়ই তাখে। 

অঙ্গকি তাঁপে, ধূলিসম হোরু, সে। সব নলিনী কি পাতে ॥ 

তল সরপিজ, এক সখী বিজই, তবহু শুখাওত সোই। 
লেপন চন্দন, তবহি শুখাওত, মলিন রে. সম হোই ॥ 

মাধব, তুয়। বিরহাঁনলে বাধ] । 

জর জর অঙ্গ, হদয়বর কাতর, ক্ষণে ক্ষণে মনসিজ বাঁধ। | 

_-উজ্জবলচন্দ্রিকা, পৃঃ ১২২ 

১২৪ 

স্থহই রাগ 

চিত অতি চপল চরিত গতি তোরি 

চিন্তাচুদ্বিত চম্পকগোরি ॥ 
চাঁতুরি চীরু চরিত নিজ খোই। 
চৌদিশে চাহি চান্দ মুখ রোই ॥ 
চল চল চঞ্চল-হৃদয় মাধাই। 

চুলকত চীত বিরহ জরে রাই ॥ 

চন্দন চান্দ চন্দনি নাহি ছোই। 
চাচর চিকন চিকুর চয় কোই ॥ 

চীমর চীর পবন জগ দাব। 

চাঁমরি ভাঁনে চমকি মুরছাব ॥ 

চঞ্চরি রোলে চেল দেই কান। 

চিন্হই চীত পুতলি অঙ্গমান ॥ 
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চতুর চতুর ভূজ তুয় রস আশে 

চেতন রহায়ত গোবিন্দদাসে ॥ 

সা. প. (১)-৮২৫৪ 

শব্দার্থ__চুলকত-_গও্ষীকৃত (রাঁধামোহন )। চামর 

চীর পবন- কাপড় দিয়া বাতাম ( চাঁমরবন্ত্রজনিতপবনং 

শবাগ্রিমিব মন্ুতে )। চামরি-চমবী গাই (চাঁমবি 

তদাখ্যভয়ঙ্করজন্তমননে চমত্কৃতা-_রাধামোহন )। চঞ্চরি 

ভ্রমর । চেল--কাঁপড়। চতুর চতুর ভূজ-_-( আঁপাঁতি- 

দৃষ্টিতে ) হে চতুর চতুন'জ, কিন্ত কৃষ্ণকে চতুতূজজ বল। 

গৌড়ীয় বস-শাস্ত্রের বিরোধী বলিয়। বাধামোহন ঠাঁকুর 

বলিতেছেন-_-“হে চতুর চতুরভূজ চতুবরেভ্যোহপি চতুরেষু 

কঁজ কুটিল”__-চতুরদের চেয়েও তুমি চতুর ও কুটিল। 
ব্যাখ্যা হে মাধব! তোমার চিত্ত অত্যস্ত চপল) 

চরিত্র ও ব্যবহারও চঞ্চল। সেই চম্পকতুল্যা গৌরী 
চিন্তার দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। সে তাহার চাতুধ্য 
ও চারু চরিত্র খোয়াইয়। চারিদিকে ব্যাকুলভাঁবে চাহিয়। 

টাদমুখে রোদন করিতেছে । হে চঞ্চলহ্ৃদয় মাধব, শীঘ্র 

শীন্ব চল। রাই বিরহজরগ্রস্ত। হইয়| চিত্তকে যেন গণওষে 

পাঁন করিয়া ফেলিয়াছে-_ অর্থাৎ মোহুগ্রস্ত। ( বিচিন্ততা- 

লক্ষণং মৌহান্ুভাবো৷ গম্যতে__বাঁধামোহন ) হইয়াছে 
সে চন্দন ও চন্দ্রকিরণ ছোঁয় না। কেহ তাহার কুঞ্চিত 

কেশের মধ্যে হাত বুলাইয়া দিতেছে । কাপড় দিয়! 

চামর-ব্যজনও তাহার সহ্য হইতেছে না_মনে হইতেছে 

যেন দাবাগ্নি। চমরী দেখিয়া সে যেন ভয়ে চমকিত 

টয়া মৃচ্ছিত হইল। ভ্রমরের গুপ্চনে কানে কাপড় 
দিতেছে । তাহাকে দেখিয়। মনে হয় যেন চিত্রে অস্কিত 

পুন্তলিকা। হে চতুরদের চেয়ে স্থচতুর কুটিল! তোঁমার 
প্রেমের আশায় আশায় কোন মতে গোবিন্দদাস তাহার 

চেতন। বজায় বাঁখিয়াছে। 

স ৩৪৭ 

১২৫. 

বরাড়ী 
ছোড়ল সুখময় কুস্থম-শয়ান । 

ছোয়ত হিমকর-কর মুরছান ॥ 

ছিরকত মলয়জে জলতহি' আগি। 

ছটফটি শয়নে গোঙায়ই জাগি ॥ 

ছৈল কানু তু সহজই ভোবি। 
ছুটত কৈছে বিরহ-জরে গোরি ॥ 

ছলে যব কোই নাঁম লেই তেরি। 

ছলছল নয়নে তাঁক মুখ হেরি ॥ 
ছাঁপি রহত কৈছে মরমক বোল। 
ছীন কনক জঙ্গ দহনে উজোর ॥ 
ছাড়ল সলিল চলত জিউ আঅব। 

হীকনে কোই রহই জন্গু যাঁব | 

ছদম ন কহয়ে দাস গোবিন্দ 

ছাঁয়া এক তুয়। পদ-অববিন্দ ॥ 

সা. প. (১)--২৫৫, 
ক. বি. ২৪১৭ 

শব্দার্থ ছোয়ত-_ছু'ইলে। ছিরকত--ছিটাইলে। 
জলতহি' আঁগি--যেন আগুন জলিয়া উঠে। ছৈল-_ 

ধূর্ত। ছীন- ছিন্ন, স্থৃতরাঁং মলিন। ছীকনে-_হাচিতে। 
ছদম-_ছদ্ম ; এখানে মিথ্য।। 

ব্যাখ্যা হ্ীরাঁধা সুখময় কুহুমশয্য। ছাড়িয়াছে। 

ঠাদের কিরণ ছু'ইলেই মুচ্ছা যাঁয়। দেহে চন্দন ছিটাইলে 

মনে হয় যেন আগুন জালিয়া দ্িল। শয্যায় শুইয়! 

ছটফট করে ও গোঁডাইতে থাকে । হে ধূর্ত কানাই, তুমি 
সহজেই আঁপন-ভোল' ; গৌবরীর বিরহজর কেমনে ছুটিবে ? 
কেহ মিথ্যা করিয়৷ তোমার নাম লইলে (তুমি আপদিয়াছ 

বলিলে ) ছলছল নয়নে তাহার মুখের পানে চাহিয়া 
থাকে । কির্ধপে মনের কথ! লুকাইয় রাখিবে? মলিন 
স্ব্থণ্ড যেমন দহনের দ্বারা উজ্জ্বল হয়, তেমনি ধুমায়িত 

সাত্বিকভাবের পরিচয় পাওয়! যায় শ্রীরাধার ব্যবহারে । 

সে জল পান করাও ছাঁড়িয়াছে; এই বার জীবন যাইবে) 

শুধু যেন কেউ হাচিয়৷ বাধ! দিয়াছে তাই প্রাণ যেন বাঁধা 
পাইয় যায় নাই । গোবিন্দদাম মিথ্যা বলিতেছে না, 

কেনন। তোমার পাদপম্মের ছায়াই তাহার একমাত্র 

অবলম্বন । 

মন্তব্য--এই পর্দটা বৈষ্ণবপদ্দলহরী (৪৭৩) হইতে 

তরু ১৯১১ 



৬৬ গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

লইয়া মথুরাপ্রসাদ দীক্ষিত লাঁহেরিয়াঁসরাই হইতে 

প্রকাশিত গোবিন্দগীতাঁবলীতে স্থান দিয়াছেন ; তাহাতে 

“ছ” অক্ষরের অন্থ প্রাসযুক্ত পদের তৃতীয় চরণে ছিরকত” 

স্থানে "হিমকর+ ও পঞ্চম চরণে “ছেল” স্থানে “এখন' বসাইয়। 

অন্ুপ্রাসের প্রাণসংহ।র করিয়াছেন । তিনি খাঁটি বাংল। 

শব ছিরকতে'র মাঁনে বুঝিতে পারেন নাই । “ছল” শব্দ 

বিদ্যাপতিতে ব্যবহৃত হওস্' সত্বেও তিনি বুঝিলেন ন। 

কেন জানি না। মেখিলী সাহিত্যগ্রন্থ কাঁধ্যালয়, ঘ্বারভাঙ্গা 

হইতে প্রকাশিত 'শঙ্গারভজনে' (১৪৮ সংখ্যক পদ) 

“ছিরকত" ও “ছেল' রাখা হইয়াছে । 

১২৬ 

হথ। রাগ 

জোয়ত পন্থ নয়নে ঝরু মীর । 

ধৈছন ভীত-পুতলি রহ থীর ॥ 

যামিনি-ষাম ঘাম-যুগ মনই। 
জাগরে জাগি ভরমময় ভনই ॥ 

জনেলু যছুপতি জলধব-শ্যাঁম। 

জিবইতে যুবতি জপই তুয়। নাঁম ॥ 
যব কেহে। লেপয়ে মলয়জ-পন্ক। 

জ্লতহি শতগুণ মদন-আতম্ক ॥ 

যতনে শুতায়লু জলরুহ-পাত।. 
জরি জরি ততহি ভমম ভই জাত ॥ 

ধাঁহ! হিমকর ভেল দিনকর-রীত। 

জানলু জগ মাহ। সব বিপরীত ॥ 

জনি জগ-জীবন ইথে কহ ছন্দ। 

যে। কছু কহ সতি দাস গোবিন্দ ॥ 

সা. প. ১)--২৫৬ স ৩৪৯, তরু ১৯১২ 

শবার্থ__জোয়ত-_নিবীক্ষণ করে। ভীত-পুতলি__ 
ভিতে ( দেওয়ালে ) আঁকা পুতুল । জলরুহ-পাঁত-_পদ্মের 
পাতা । জরি জরি--জলিয়|! জলিয়৷ ৷ ছন্দ-__ছন্ম, ছল, 

মিথ্যা । 

ব্যাখ্যা-সে তোমার পথ চাহিয়া আছে, তাহার 

চোখ দিয়া জল ঝরিতেছে। দেওয়ালে আঁকা পুতুলের 

মতন সে স্থির হইয়। থাকে । বাত্রির প্রত্যেক প্রহর 

তাঁহার নিকট দুইপ্রহর বলিয়৷ মনে হয়। জাগিয়া সে 

ভ্রমময় প্রলাপ বলে। হে জলধরশ্ঠাম যছুপতি। বুঝিলাঁম 
যুবতী বাঁচিবাঁর জন্য কেবল তোঁমাঁর নামই জপ করিতেছে । 

যখন কেহ তাহার গায়ে চন্দন লেপন করে তখন যেন 

মনে হয় মদনের ভীতি শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়! জ্বলিয়া উঠে। 

যত্র করিয়া তাহাঁকে পদ্মপন্রে শয়ন করাইলে সেই পদ্মপত্র 

তৎক্ষণাৎ ভম্ম হইয়া যায় (এমনই বিরহিণীর দেহের 

উত্তীপ)। যেখানে চক্র স্ধ্যের ন্যাঁয় ব্যবহার করে 

সেখানে বুঝিলাম জগতে সবই বিপরীত। হে জগতের 

জীবন, এই কথ! যেন মিথ্যা মনে করিও ন|। গোবিন্দদাস 

যাহ কিছু বলিতেছে তাহ সত্য । 

বাধামোহন ঠাকুর এই পদে “ভীত-পুতলি” শব্দ হইতে 

স্তস্ত, স্বে্দ, বৈবর্ণ্য প্রভৃতি উদ্দীঞ্ঠভাবের ইঙ্গিত পাইয়াছেন। 

তিনি ভক্তিরসামূতসিন্ধু হইতে হ্ুদীপ্থভাবের সংজ্ঞ! 

দিয়াছেন__ 
একদা ব্যক্তিমাপন্নীঃ পঞ্চষাঁঃ সর্বব এব বা। 

আন্ঢাঃ পরমোথ্কধং সুদীপ্ত ইতি শব্দিতাঁঃ ॥ 

১২৭ 

মল্লার 

ঝর ঝর জলধর-ধার। 

ঝঞ্চা-পবন বিথার ॥ 

ঝলকত দামিনি-মালা। 

ঝামেরি ভৈ গেল বাল। ॥ 

ঝ,ট কি কহব কাঁনাই। 
ঝ বত তুয় গুণে রাই ॥ 
ঝন ঝন বজর নিসান। 

ঝাঁপি রহত দু" কান ॥ 

বিঞ্চিরি ঝঙ্করু রাঁতি। 

বন্ধ সহনে নাতি যাঁতি ॥ 



গোবিন্দদাসের পদাবলী ৬৭ 

ঝমরি দাছুরি বোল । 

ঝুলত মদন-হিলোল ॥ 
ঝটকি চলহ ধনি পাশ। 

ঝগড়হি গোবিন্দদীস ॥ 

সা. প. (১)--২৫৭, ক. বি, ২৪৩৩ স ৩২৮, তরু ১৭৪১ 

শব্দাথ-_বিথার-_বিস্তৃত। ঝাঁমেরি-_শ্লান। ঝিঞ্ষিরি 
_ঝিঝি | বঙ্ক__জঞ্জাল। ঝ্মরি__ঝুমুরগান | 

ব্যাখ্যা বৃষ্টি ঝরঝর করিয়া পড়িতেছে। ঝড় 

বহিতেছে। বিদ্যুৎ অনবরত ( মাঁলারূপে ) চমকাইতেছে। 

তরুণী যান হইয়। গিয়াছে । তোমাকে মিছা কি বলিব ? 

তোমাকে ম্মরণ করিয়া! রাই কাদিতেছে। ঝন ঝন শবে 

বজ পড়িতেছে, সে দুই কান চাঁপিয়! রহিয়াছে । ঝি'ঝি' 

পোঁকা বাত্রে ঝঙ্কার করিতেছে । আর জগ্গাল সহ! যায় 
ন।। দাছুরি ঝুমরি গান করিতেছে, যেন মদনহিল্লোলে 

পাঁধা ঝুলিতেছে । গোবিন্দদাঁপ ঝগড়া করিয়। বলিতেছে, 

শীদ্ব তুমি ধনীর নিকট যাঁও। 

৯২৮ 

ঝুকু গৌর কিশোর । 

ঝাকতে বিকয়ে ঝর ঝর লোচনে 

ঝুরি পূরব রমে ভোর ॥ 
চম্পক গৌর চাদ হেরি চমনকই 

চতুর ভগবান্ চাহ। 

চলাইতে চরণে চলই নাহি পারই 

চকিতহি চেতন চোরাহ ॥ 

ছলছল নয়ন ছাঁপি করযুগল 

ছোড়ল রজনীক নিন্দ। 
ছোড়ব নাহি কবহু ছন্ম এছন 

কহতহি দাস গোবিন্দ | 

১৩০৪ বঙ্গাব্ে প্রকাশিত প্রাচীন 
কবির গ্রন্থাবলী, পৃঃ ৩৬৩ 

১২৯ 

ধানশী 

টারল হৈমন শিশিরক অন্ত। 

টোৌয়ত অব ধনি সময় বসন্ত ॥ 

টুটল তুয়া অবধিক পরথাঁব। 
টলমল জীবন রহ কিয়ে সব । 

ঠাঁমহি' ইহ যছুপতি বহু ভোরি। 
ঠেরুত কৈছে সময় উহ গোরি ॥ 

ডহডহ বিরহ সহই ন1 পার। 

ডারল মণিময় অভরণভার ॥ 

ডবে নাহি ছোঁড়ত মহচরি সঙ্গ । 

ডুবত ধনি জনি মদন-তরঙ্গ ॥ 
টরঢর লোচন-সরসিজ জোর। 

ঢরকত অহনিশি উতপত লোর ॥ 

টীট কান তু কপট বিলাস। 
টীটে কি বোলব গোবিন্দদাঁস ॥ 

সা. প. (১)-২৫৮ 

ক. বি. ২৪২৬ 

গস ৩১৯ 

৩৫ ১৭১৮ 

শব্দার্থ_টারল__যাঁপন করিল। টোয়ত-_খোঁজ 
করবে। টুটল-_ভাঙ্গিয়া গেল, শেষ হইল। অবধিক পর 

যাব_ধে অবধি (ফিরিবার শেষ দিন) করিয়] প্রস্তাব 

করিয়াছিলে। ঠাঁমহি- স্থান, ঠাই। ঠেরত--ঠেলিবে, 

দুর করিবে। ডহডহ-_দগদগে ( বিরহক্ষত )। ভাঁরল-_ 

ফেলিয়। দিল। ডরে--ভয়ে। ঢরকত-_ঢলিয়। পড়ে। 

টীট-_বৃষ্ট। 

ব্যাখ্যা- হেমন্ত ও শীতের শেষ কাটাইল। এখন 
ধনী বসন্তকাল খু'জিতেছে (প্রতীক্ষা করিতেছে, তুমি 

বসন্তকালে নিশ্চয়ই আঁদিবে মনে করিতেছে )। তুমি 
যেদিন ফিরিবে বলিয়! প্রতিজ্ঞ। করিয়াছিলে সেদিন চলিয়। 

গিয়াছে । তাহার জীবন যেন টলমল করিতেছে-_থাঁকে 

কি যায় তাহার ঠিক নাই। এইখানে মুগ্ধ যছুপতি 
তুমি বসিয়া আছ? এই বমন্তকাল গৌরী কেমনে 
কাটাইবে? সে আর বিরহ সহা করিতে পারিতেছে ন।। 
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সমস্ত মণিময় অলঙ্কার ভার মনে করিয়। ফেলিয়া দিয়াছে । 

তাহার জীবন পাঁছে চলিয়। যায় এই ভয়ে সখী তাহার 

সঙ্গ ছাঁড়ে না। ধনী যেন মদনতরঙ্গে ডুূবিয়। গেল। 

তাহার নয়নকমলে অশ্র ঢলঢল করিতেছে । দিনরাত 

উত্তপ্ঠ অশ্রধার! পড়িতেছে। হে শঠ কৃষ্ণ তোমার সমস্ত 

বিলাই কপট। এমন ধুষ্টকে আর গোবিন্দদাস কি 
বলিবে? 

১৩০ 

শ্রীবাগ 

তাপনি-তীর-তীর তরু তরু তরলে 

তরল-তরলতহি' ছাঁহ। 

তরুণ তমাল তরকি তোঁহে তরসিত 

তরুণি তোহাঁরি পথ চাহ ॥ 

ত্রিভুবন-তিলক তুহিনকর তো” বিশ্চ 

তপত তপন সম ভেল 

তোহে বিচ তিল-এক তলপে তরাসই 

তোহারি অবধি কত গেল ॥ 

তিমিত-তিমিত-দিঠে রোই | 

তীতল তাল-বিজনে তন্ন তাঁপই 
তিরপিত তনিক ন| হোই । 

তোড়ল তাঁড় তড়ঙ্ক তিয়াঁজল 

তাঁড়ি তড়িত-রুচি হার । 

তিলে তিলে তরুণী তুয়া পথ হেরই 
গোবিন্দদাঁস কহ সার ॥ 

সা. প. (১)-২৫৯ 

ক. বি. ২৪৪৪ 

স ৩৪০ 

তরু ১৮৯৬ 

শবা৫_-তাপনি-তীর-_যমুনাতীর ৷ তরল-তরলতহি' 
ছাহ--তরল হইতে তরলতর অর্থাৎ অত্যন্ত চঞ্চল ছায়াতে । 

তরকি--সদৃশ। তরসিত- ত্রাসযুক্ত। তুহিনকর- চন্দ্র । 
তলপে- শয্যায় । তরাঁসই--ভয় পায়। তিমিত-_- 

স্তিমিত। তীতল--ভিজ।। তনিক--একটুও। তোড়ল 

--ভাঁঙ্গিল। তাড়--বাহুব অলঙ্কার । তড়ঙ্ক-_একপ্রকার 

গহনা । তিয়াজল--ত্যাগ করিল। তাড়ি-ত্যাগ 

করিরা। অতড়িত-রুচি-_ বিদ্যুতের মত বর্ণ । 

ব্যাখ্যা ঙরুণা যমুনার তীরে তীরে প্রত্যেক তরুর 

তলায়, তাহাদের চপল (দ্রুত সরিয়া যাইতেছে এমন ) 

ছাঁয়ায় তরুণ তমালকে তুমি ভাঁবিয়! সতৃষ্ণভাঁবে তোমার 
পথ চাহিতেছে। তোমার বিহনে ত্রিভুবনের তিলকম্বরূপ 

চন্দ্র তাহাঁর নিকট তপ্ত তপন সমান হইল । তোমার 

বিরহে শয্যা একতিল সময়েও ভঙ্ম পাঁয়। তোমার 

বিরিবার তারিখ কতবার বহিয়। গেল। সে স্তিমিত 

দৃষ্টিতে রোদন করে। জলসিক্ত তালপাখার বীজনে 
তাঁহার তন্টর তাপ একটও কমে না। সে গায়ের সব 

গহন।__তাঁড়, তড়ঙ্ক, বিছ্যুত্বণ হার প্রভৃতি সব খুলিয়। 

ফেলিয়াছে। প্রতিক্ষণে সে তোম।র পথ চাহিয়। আছে। 

এই সাঁণ কথ। গোঁবিন্দদাঁস বলিতেছেন । 

১৩১ 

থীর বিজুরি সম বাঁল|। 

ধেরজ রহই ন পারা ॥ 

থুল স্থখ কিছুই ন জাঁন। 

থলে জলে দহই পরাণ 

থোরহি বুঝবি মুরাঁরি। 

থীর না বান্ধে কুল-নারি ॥ 

থাঁটি করত যব কোই। 

থরহবি কাঁপই সোই। 

থাঁপি ধরণি তুয়। রেহ। 

থোয়ত ধনি তহি' দেহ | 

থবির বাল সব কোই। 

থানে থানে রহি বহি রোই 
থাঁবরসম তুয় ভাষ। 

থকিতহ' গোবিন্দদাঁস ॥ 

স ৩৫৫ সা. প. (১১২৬, 
সা. প ১৯৬---১১ 



গোবিন্দদাসের পদাবলী ৬৯ 

শব্দার্থ খুল সুখ__শুঁল সখ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ বস্তুতে 
সখ । থাটি-দার্য, জোর। থবির-স্থবির। বাঁল-_ 

বাঁলক। থাঁবর--স্থাবর । থকিত--স্থগিত, স্তম্ভিত। 

ব্যাখ্যা স্বির বিছ্যতের মতন বর্ণযুক্তা বালা আর 

ধৈধ্য ধরিয়। থাকিতে পারিতেছে না। সে স্কুল বিষয়- 

সখ কিছুই জানে না। স্থলে ও জলে সমভাঁবেই তার 

প্রাণ দগ্ধ হয়। তুমি একটু বুঝিয়। দেখ মুবারি। কুলবতী 

নারী স্থ্য্যে রাখিতে পারিতেছে না। যখন কেহ জোঁর 

করিয়। তাহার দ্বার। কিছু করাইতে চায় তখন সে থরহবি 

নাঁপিতে থকে । মাটাতে তোমার রূপের রেখামাত্র 

অঙ্কন করিয়। তোমার সহিত মিলনের ব্যাঁকুলতাঁয় তাহাঁরই 

উপর সে নিজের দেহ স্থাপন করে (তব রেখাশাত্রং 

কিঞ্চিৎ চিত্রং ধরণ্যাং স্থাপমিহ্! মোহারস্তে সমুদাঁয়াবয়ব- 

লিখনাসামর্থাধিত্যর্থঃ- রাধামোহন ঠাঁকুর বলিতেছেন 

যে, ভূমিভে তোমার রেখামাত্র চিত্র অঞ্চন করিয়াই 
রাধার এমন মোহ আরন্ত হয় যে, তিনি তোমার 

সমগ্র অবয়ব আঁকিতে অসমর্থ) হন)। তোমার 

বিরহে স্থবির ও বালক সকলেই স্থানে স্থানে থাকিঘ। 

কাদিতেছে। তুমি তো! এত শুনিয়াও কিছু বলিতেছ 

ম।? তোমার স্থাবরত্বপ্রাপ্তি ঘটিল কি? তোমার ভাব 

দেখিয়। গোঁবিন্দদাঁস চমকিত, বিশ্য়ান্বিত হইতেছে। 

১৩২ 

পাঁহিড়ী 

দারু-দারুণ- দয়িত-দৃষণ- 

দলত দৌলত হীয়। 

ছুসহ দোসর দগধ-্দরপক- 

দহনে দহ দহ জীয়॥ 
দেবকীস্থৃত দেব দেখলে! 

দ্বীন ছুবরি রাই। 

দেহ দীপতি দেখত দেখিয়ে 

দিবস-দীপক ছাই ॥ 

দনজ-দারুণ দূর দেশহি 
দোখে দুখিত গোরি | 

দেব দুরগহ দোষ-দূধিত 

ছুলহ দরশন তোরি ॥ 

দেহি দীঘল দীগে দেহলি 

দামোদর দিশ দেখি। 

দাস গোবিন্দ দিব দেই দেই 

দাঘ দিনগণ লেখি ॥ 

পা. প. (১) --২৩৬১ া---৩৪১ 

ক. বি. ১৮৭৬ তর” ১৯০১ 

শব্দার্থ দাঁরু-পারণ-কাষ্ঠ অপেক্ষাও কঠিন। 

দয়িত-দৃষণ__কান্থের অপবাধ। দোৌলত--কম্পিত। ছুসহ 
দোঁসর-ে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে সহা করিভে পারে না। 

দগধ-দরপক-_হবর-কোঁপানলে যাহার দপ দগ্ধ হইয়াছে 

এমন মধন | দিবস-দীপক-_দিনের বেলার দীপের ( মতন 

মান )। ছাঁই-_ছাঁয়।, এখানে কান্তি । দেহলি--দ্রজাঁর 

চৌকাঠ। 

ব্যাখ্যা কাঠের চেয়েও কঠিন কান্তের দূষণ ব 
অপরাধেত্র দ্বারা দলিত (নিষ্পেষিত) বাধার হৃদয় 

কম্পিত হইতেছে । তাহার উপর আবার ছুঃসহ 

দ্বিতীয় অর্থাৎ সহচর সেই পোড়। কন্দ্পের জালায় 
জীবন দগ্ধগ্রায় হইয়াছে । হে দেব দেবকীপুত্র, আমি 

দীন। ও দুর্বল! রাইকে দেখিলাম । তাহার দেহের 

দীপ্তি দেখিয়া দ্রিনের বেলায় জাল দীপের ম্লান কান্তির 

কথা মনে পড়ে। হে দৈত্যনাঁশক, তুমি দূরদেশে 

রুহিয়াছ, সেই দুঃখে গৌবী ছুঃখিতা। দৈবদোঁষে আজ 
তোঁমার দর্শন পাওয়া কঠিন হইয়াছে । হে দামোদর ! 

সে সদর দরজার চৌকাঠের দিকে দীর্ঘ দৃষ্টি দিয়! 
তোমার আসার আশায় রহিয়াছে । গোবিন্দদাস দিব্য 

দিয়। তাহার দ্বার দীর্ঘ দিনগুলি লিখাইতেছে-_অর্থাৎ 

শ্রীরাধাকে হতাঁশ হইতে নিষেধ করিয়া কাঁলগণন। করিয়া 

থাঁকিতে দিব্য দিতেছে । 
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১৩৩) 

তথ। রাঁগ 

ধেরজ ন| রহ সুখ-পরিষস্ক । 

ধয়লহু' ধয়ল ন। রহ সখি-অস্ক ॥ 

ধুমল ধমিল ধরণি মাহ| লুঠই । 

ধাঁধসে চলত খলত মহি লুঠই। 

ধনি ধশি বীর ধরাঁধরধারি। 

ধিক ধিক অবহু' জিয়ত১ উহ্ নারি 

ধরই ন অভরণ ধূসর চীর। 

ধোঁয়ত ধুলি নয়ন ঘন নীর ॥ 
ধনি নহ ধীট চপল তুহু' কান। 

ধৃতক চরিত সরল কিয়ে জান ॥ 

ধুরুব ধেয়ান কবহু করু তোরি। 

ধসহি ধরণি তলে মুরছিত গোরি ॥ 

ধরমে ধরমে ধনি বহত নিশাস। 

ধাবি কহত তোহে গোবিন্দদাস ॥ 

সা. প. (১)--২৬২ 

ক. বি. ২৪৫৯ ১৯৩৬২ 

পাঠীস্তর-_-(১) জিয়য়ে ( তরু )। 

শব্দার্থ__হুখ-পরিষন্ষ__হৃখপধ্যঙ্ক বা স্থখের খটু।। 
ধমিল_-কেশ। ধৃতক-ধূর্তের। ধুরুব-_-ফ্রুব। 

ব্যাখ্য! - শ্রীরাধা ভালে খাটে শুইয়াঁও ধেয্য ধরিতে 

পারে না। সখীর কোলে তাহ1কে ধরিয়। রাখা খায় ন।। 

তাহার ধূশ্রবর্ণ কেশপাঁশ মাটাতে লুটাইতেছে। হে বীর 

পর্ববতধারী, তুমি ধন্য ধন্য (বিদ্রপে)! আর সেই 

নারীকে ধিক যে সে এখনও বাঁচিয়া আছে। সে অলঙ্কার 

পরিধান করে ন।; তাহার বশ মলিন। নয়নের ঘন অশ্রু 

ধুলি ধুইতেছে। হে কানাই! স্থন্দরী ধৃষ্টা নহে, তুমিই 
চপল। ধূর্তের চরিত্র সরল কি বুঝিবে? তোমার আবার 

কবে গ্রবধ্যান ঘটিল অর্থাৎ মতিস্থির হইল? গৌরী 
সহস। ভূমিতলে মৃচ্ছিতা হইয়। পড়িয়াছে। বহু পুণ্যফলে 

ধনীর এখনও নিংশ্বান বহিতেছে। গোবিন্দদাঁস দৌড়াইয়] 
তোমাঁকে তাই বলিতে আসিয়াছে । 

১৩৪ 

বরাঁড়ী 

নন্দ-নন্দন নিচয় নিরখলু 

নিঠর নাগর-জাতি। 

নারি নীলজ নেহ-নিরমিত 

নাহ নামে মিলাতি ॥ 

ন। বৃহ নিরুপম নিলয় নিচলহি' 

নিন্দই নীরজ-সেজ। 

নিভৃত শীপ নি- কুপ্তে নিবসই 

মা সহ হিমকর-তেজ ॥ 

নয়ন-নীরদে নীর নিঝরই 

নীন্দ নহি তহি' থোর। 

নিরসি নুপুর নিয়ড়ে নিকসই 

ন। ধর নিরমল চোল ॥ 

নহ ত নিকরুণ নীতি নৌতুন 
নগর-নাগরি হেরি। 

নিঘড়ে নিবেদই নবিন নিজ-জন 

দঁস গোবিন্দ পেরি ॥ 

সা. প. (১)--২৬৩ 
ক. বি. ২৪৪২ 

স ৩৩৮ 

তর; ১৮৯৪ 

শব্দার্থ_নিচয়_ নিশ্চয় । নিরখলু-_দেখিলাম। 
নেহ-নিরমিত-_জেহদ্বারা নিম্মিত অর্থাৎ প্রেমময়ী | 

মিলাতি-গলিয়। যাঁয়। নীরজ-সেজ- -পদ্মপত্রের শধ্য]। 

নীন্দ__নিদ্রা। নহি তহি' থোর-একটুও তাহাতে নাই। 

নিয়ড়ে-_নিকটে। নিকসই--খুলিয়া। চোঁল- বস্্ু। 

নহ ত-_হইও ন1। নবিন নিজ-জন-_নৃতন পরিচাঁরক 

( কবি স্বয়ং )। 

ব্যাখ্য।_ হে নন্দনন্দন ! নিশ্চয় বুঝিলাম (দেখিলাম) 
যে, নাগরজাঁতি নিষ্টর ৷ নারীও নির্লজ্জ ( এইজন্য যে, এমন 

নাগরের সহিত প্রেম করে )। প্রেম দিয়াই যেন তাহাদের 

দেহ গঠিত; নাঁথের নাম শুনিলেই বিগলিত হয়। সেই 
বিরহিণী-_-অতুলনীয় ভবনেও নিশ্চলভাবে থাকে না) 
পল্মপত্রের শধ্যাকেও নিন্দা করে। নিভৃত কদম্বকুণ্জে বাঁস 
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করে, চন্দ্রের কিরণ সহা করিতে পারে না। তাঁহার 
নয়নরূপ মেঘ হইতে অবিশ্রীস্ত বারিপাত হইতেছে। 

উহাতে একটুও নিদ্রা নাই। সে নূপুর নিকটেই খুলিয়। 

রাখিয়াছে। নিশ্মল বস্ত্র সে পরিধান করে না। হে 

মাধব, তুমি নিত্যনূতন পুরনারীদের দেখিয়। নিফরুণ 

হইও না। তোমার নিকট এই নিবেদন করিতেছে 

তোমারই নবীন পরিচাঁরক গোবিন্দদাস। 
মন্তব্য-_উজ্জলনীলমণিতে (১৫২৫  উদ্বেগদশাঁর 

বর্ণনা কর। হইয়াছে । ইহাতে দীর্ঘনিঃশ্বাস, চাঞ্চল্য, স্তত্ত, 

চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য ও স্বেদাদি প্রকাশ পায়। 

১৩৫ , 

কল্যাণী 

নীরদ নীল নয়ন নিন্দি নীরজ 
নীকে নেহারণি ছন্দ। 

নিরখিতে নিয়ড়ে নিতম্বিনি নীচল 

নিকসত নীবি-নিবন্ধ | 

নাচত নন্দ-নন্দন নট-রাঁজ। 

নাগবি-নারি-নগরি নব-নাগরি 

নিরুপম নটিনি-সমাঁজ । 
নলিনী-নাহ-নন্দিনি-নদি নীকট 

নীপ-নিকুগ্জ-নিবাঁসি। 

নিতি নব-যৌবনি-নিধুবনে নন্দিত 
নিভৃত নিবাদন বাঁশি ॥ 

নামহি নারি নিকেতনে না রহু 

নৌতুন-নেহ-বিলাস। 
নিন্দছ' নিজ নিজ নাহ না হেরয়ে 

নিয়মিত গোঁবিন্দদাঁস ॥ 
সা. প. (১)---৩৫ স ২২৭ 

বৃ. ৫ কী ৪৪ 

ক. বি. ২৯৪৯ তরু ২৭১৩ 

শব্দার্থ-নীরজ-_পদ্ম। নীকে-হন্দর। নেহারণি 
ছন্দ_ দৃষ্টির কৌশল। নিকনত- খুলিয়া! যায়। নলিনী- 

নাহ-নন্দিনী-- সুর্যের 

উত্তমবাদন। 

ব্যাখ্যা _পদ্মকে ধিক্াঁর দেয় এমন মেঘের মত শ্যামল 

নয়ন; তাহার দৃষ্টির ভঙ্গী স্ুন্দর। তাহাকে দেখিয়। 
কাছের নিতঙ্বিনী স্থির হইয়। দাড়ায়, তাহার নীবিবন্ধ 

খুলিয়া ধায়। নটরাঁজ নন্দনন্দন নাচ। তোমার সামনে 

রহিয়াছে নারী, নাগরী ও নগরের নবনাগরীর অতুলনীয় 

নটিনী-সমাঁজ | তুমি যমুনার নিকটে নীপকুঞ্চে বাস কর। 

তুমি নিত্য নৃতন যুবতীদের রমণে নন্দিত। তোমার 
বাঁশী নিভৃতে সুন্দর বাজে । তোমার নাম শুনিলেই আর 

নারী ঘরে থাকে না। নূতন তোমাঁর প্রণয়-বিলাঁস। 
নারীর নিজ নিজ পতির প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্র না করিয়া 
তাহাদিগকে নিন্দা করে। এই পদ্দ গোবিন্দদাঁস নিশ্দীণ 

বা বচন। করিতেছেন । 

নন্দিনী যমুনা । নিবাদন-_ 

১৩৬ 

পছুমিনি পুন পরবোধও তোঁয়। 

পীতাঁন্বরপদ- পহ্ছজ পরিহরি 

পামরি পাতরে রোয় ॥ 

পুছইতে পহিলে পাঁণি পালটায়সি 
পরিজন পর করি মান। 

পিয়-পরিবাঁদ পরশি পরিহাঁরসি 
পূরে পাহুন পাঁচ বাণ 

পিরিতিক পাঁতি পাঁঠে পরিহাঁসনি 
পছ'-পরিণতি নাহি মান। 

পাহুন-পুতলি পরখি পয়ে পেখলু' 
পর-পীড়ন নাহি জান ॥ 

পুরুষোত্তমক প্রেম-পরিরস্তণ 

পুনবতি পাঁবই কোই। 

প্রাণ-পিয়ারি পদবি পরিপাঁলহু 

গোবিন্দদাস কহ তোই ॥ 

সা. প (১)--১৫৫ তরু ৫৫৩ 

ক. বি. ১৬৫২ 
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শব্দার্থ_পরবোধও-_প্রবোধ দিতেছি । পাতরে__ 

প্রান্তরে । বোয়-্কাদে। পাঁণি পালটায়সি- হাত 

উদ্টাও। পাহুন--পথিক, অতিথি । 

ব্যাখ্যা_হে পদ্মিনী! তোমাকে ফের বুঝাইতেছি। 

গীতাম্বরের পদ্দকমল ত্যাঁগ করিয়া পামবীও প্রান্তরে 

কাদে। কথ। জিজ্ঞাসা করিলে হাত উল্টাঁও, নিজের 

লোককে পর বলিয়া মনে কর। দয়িতের সম্বন্ধীয় নিন্দা 

শুনিয়াই (উহার সত্যাঁসত্য বিবেচনা না করিয়া) 

তাহাকে ত্যাগ কর। পঞ্চবাণ পূর্ণ প্রবাপী হইতেছে 

(তুমি কন্দর্পকে নির্বাসিত করিতেছ )। পিরিতির পত্র 
(পাতি) পড়িয়াই পরিহাস করিতেছ; প্রভুর প্রণতি 

গ্রাহ্হ কর না। প্রভৃর কি হইবে তাহা ভাঁব না। 

অতিথিরত্বকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, পর-পীড়ন সে 

জানে না। পুরুষোত্তমের প্রেমালিঙ্গন কোন্ পুণ্যবতী 

পাইবে? প্রাণপ্রিয়ের পথ অনুসরণ কর । গোবিন্দদাসও 

তাই বলেন। 

১৩৭ 

তথ। রাগ 

পরখি পেখলু' 
পুরুষ পাহুন-জাঁতি। 

প্যারি পামরি পিরিতি-পাঁবকে 

পৈঠে পতগক ভাঁতি ॥ 

পৌব-পুনবতি পহিল পরিচয় 
প্রাণ-পু' তুহছু ভোরি। 

প্রেম-পরবশ পুরুব-প্রেয়নি 

পন্থ পেখই তোরি ॥ 

প্রচুর পরিমল 
পরশে পীড়িত গাত। 

পড়য়ে প্রিয়-সখি- পায়ে পুন পুন 

প্রখর পাঁচশর-ঘাত ॥ 

পাঁপ পাউখ পবন প্যাসিত 

পাঁপিহা পিউ পিউ ভাষ। 

পুরুষ-উত্তম 

পন্থ-পন্কজ- 

পুন কি পাওব পরম প্রিয়তম 

পুছত গোবিন্দদাস ॥ 

সা. প. (১)--২৬৪ স ৩২৭ 

ক. বি. ২৪৩২ তরু ১৭৪ 

ব্যাখ্য।- হে পুরুষোঁত্ম ! পরীক্ষা! করিয়া দেখিলাম 

যে, পুরুষ পথিকজাতীয়-_তাঁহার। একস্বানে স্থির 

হইয়। বসবাস করিতে পারে না। এদ্দিকে পামরী 

প্াযাবী তোমার প্রেমবহিতে পতঙ্গের মতন প্রবেশ 

করিয়ছে। হে প্রাণের প্রভু, তুমি নগরের পুণ্যবতীদের 

সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের ফলে মত্ত ভইয়াছ ; আর তোমার 

প্রেমপরবশ পূর্নপ্রেয়পী তোমার পথ চাহিয়া আছে। 

সে এতই সন্তপ্ত থে, সুগন্ধ পঙ্ক ও পস্কজের স্পর্শে শীতল 

হওয়া দূরে থাকুক আরও পীড়িত বোধ করে। সে 
পঞ্চশর মদনের 'প্রখর আঘাতে পুনঃপুনঃ প্রিয় সখীর 
পায়ে পড়ে (সখী যেন দয়িতের সঙ্গে মিলনের বাবস্থা 

করে, এই অন্গরোধ )। পাপ বর্ধাকাঁলের পবনে 

পিপাঁসিত হইযঘু। পাপিয়। পিউ পিউ রব করিতেছে । 

গোবিন্দদাস জিজ্ঞাসা করিতেছেন, পুনরায় কি পরম 
প্রিয়তমকে পাইবে ? 

১৩৮, 

তিরোথ। 

ফাগুনে গণইতে গুণগান তোর । 

ফুটি কুক্থমিত ভেল কানন-ওর ॥ 

ফুল-ধন্থু লেই কুন্থম-শর সাঁজ। 
ফুকরি রোয়ে ধনি পরিহরি লাজ ॥ 

ফুকরি কহলু' হরি ইথে নাহি ছন্দ 

ফিরি ন। হেরবি রাই-মুখ-চন্দ ॥ 

ফোঁরল ছুহু কর-মকরত বলই। 

ফারল নয়ন সঘন জল খলই ॥ 

ফুয়ল কবরি সম্বরি নাহি বান্ধ। 

ফনি-পতি-দমন বোলি ঘন কান্দ ॥ 



গোবিন্দদাসের পদাঁবলী ৭৩ 

ফুটত হৃদয় নিদারুণ নেহ। 

ফুতকাঁরহি ধনি তেজবি দেহ ॥ 

ফেরি না হেরবি সহচরিবুন্দ | 

ফলব কিন! বুঝল দাম গোবিন্দ 

সা প. (১)--২৬৫ স ৩২০ 
ব বি. ২৪২৭ উ্চ ১৭২১ 

শব্দার্থ--ফোঁরল--ভাঙ্গিল। বলই-_বলয়। ফুরল 
_খোলা। ফনিপতি-দমন--কালিয়দমন কৃষ্ণ । ফারল-_ 
বিস্তৃত ; ইহাতে নিমেবশূন্তত্ব স্থচিত হইতেছে । ফুতকারহি 
তেজব দেহ--ফু দিলে প্রাণ হারাইবে ( এমন হালকা, 

দুর্বল হইয়াছে )। 

ব্যাখ্যা ফান্ধনমীসে তোমার গুণরাঁজি ন্মপ্ণ করিতে 

করিতে কাঁনন প্রান্ত কুহ্ুমে ভরিয়া গেল। পুষ্পধন্ত মদন 

চহ্গমশরে সাঁজিয়। আমিল। স্থুন্দরী লঙ্জ। ত্যাগ করিয়। 

( উন্ম(দিনী হইয়। ) উচ্চৈঃন্বরে কাঁদিতে লাগিল। হে 

হবি, আমি উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছি, ইহাতে কোন ছলচাতুরী 
শাই- তুমি ফিরিয়া আর বাঁধার মুখচন্দ্র দেখিতে পাইবে 

ন|। সে ছুই হাতের মরকতনিশ্মিত বলয় ভাঙ্গিয়াছে, 
শিখেষহীন চক্ষু বিস্ষারিত করিয়। তোমীর পথের পানে 
চাহিয়া আছে আর তাহার চোখ দিয়। অনবরত জল 

পড়িতেছে। সে তাহাঁর উন্মুও কবরী সাখলাইয়। বাধে 

ন।; কিন্ত উন্মাদ-গ্রস্ত। হইয়া! উহাকে সাঁপ মনে করিয়! 

বলে -হে কালিয়দমন, তুমি কোথায় রক্ষা কর। 

এই বলিয়। বারংবার ক্রন্দন করে। তাহার ভগ্ন হৃদয়ে 

নিদারুণ প্রেম ।॥ সে এমন ক্ষীণ। হইয়াছে যে, মনে হয় 

ফু দ্রিলেই প্রাণত্যাগ করিবে। পুনরায় তুমি আর 

তাহার সখীদ্দিগকেও দেখিতে পাইবে না ( কেনন।, 

তাহারাও রাঁধার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণত্যাগ করিবে )। ইহা 
'শলিবে কিন] তাহ। গোবিন্দদ1স বুঝিতে পারে । 

মন্তব্য বাধামোহন ঠাঁকুর লিখিয়াছেন_-ফুকরি 

রোই ধনি পরিহরি লাজ ইত্যেতাদৃশং ক্রন্দনম্ উন্মাদং 

বিন! ন সম্ভবতীতি জেয়ম । লঙ্জ] ত্যাগ করিয়। উচ্চৈঃ- 

থরে ক্রন্দন উন্নাদ-দশ। ছাড় সম্ভব নয়। 
১৩ 

১৩৯ 

কেদার 

৯বহুল-বাঁরিদ- বরণ বন্ধুর 

বিজ্বরি-বিলসিত বাঁস। * 

বিকচ-বা্ধুলি- বলিত বারিজ 

বদন-বিহ্ব পরকাঁশ১ ॥ 

বিহরতি বুন্দাবনে বনমালি। 

বেঢ়ল ব্রজ-বধূ- বৃন্দ বিমোহিত 
বোলত বলি বলিহাঁবি ॥ 

বকুল-বঞ্চুল- বলি-বলয়িত 

বিলোল-নহাবতংস । 

বিমল ভূষণ বেশ বাঁসিত 

বেকত বা ওত বংশ ॥ 

বিশদ বারণ- বাহু-বৈভব 

নলর-বন্ধ নিবন্ধ । 

বিবিধ বৈদগপি- বচন-বিরচন- 

বিবশ দাস গোবিন্দ ॥ 

ভর” ২৭১৪ 

ক] ৪৪ 

সা. প. (১)--5৪, ক. বি. ২৯১৮ 

বু. ৫ 

পাঁঠান্তর--(১) বরাঁহনগর ৪ ( ৯৯২--৩) পুখিতে 
ইহার পর দুই চরণ £ 

মাথহি মোর মুকুট মদমস্থর, মণ্ডল মণিনবমালা। 

মঞ্জিরে মহিম মহিমাময় গোবিন্দদাস গুণ গান।॥ 

পদ এইখানেই শেষ। 
শব্দার্থ_বাবিদ--জলদ, মেঘ। বিকচ-প্রন্ফুটিত। 

বাঁরিজ-_পদ্ম। বিশ্ব -বিম্বফল, তেলাঁকুচার ফল ( লাল )। 

বঞ্ুল_বেতগাছ। বজ্ি-_-বল্ী, লত1। বিলোল-_- 

নুচঞ্চল। বাঁওত-_বাঁজীয়। বারণ_হস্তী। 

ব্যাখ্যাহবন্ধুর দেহের রং জলভর| মেঘের মতন, 

তাহার বসনে যেন বিজলি খেলিয়৷ যায়।” প্রস্ফুটিত 

বাদ্ধুলি ও পদ্মের মত তাঁহার মুখ, ঠোট ছুখাঁনি বিশ্বকলের 

মত লাল টুকটুকে। বৃন্দাবনে বনমালী বিহার করিতেছেন। 

ব্রজবধূগণ বিমোহিত হইয়! তীহাকে ঘিরিয়। ধরিলেন। 



৭৪ গোঁবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

তাহারা তাহাকে বলিহাঁরি দিতে লাগিলেন। তাহার 

মাথার চুড়ায় বকুল, বেতের লতা ও ্থচঞ্চল ময়ূরের 

পুচ্ছ। তাহার ভূষণসমূহ বিমল এবং বেশ স্ুগন্ধিত। 

তিনি প্রকাশ্টে বশী বাদন করেন। তীহার বা 

প্রকাণ্ড হস্তীর শুগ্ডের ন্তায়। তাহাতে বলয় পরিহিত 

রহিয়াছে । তিনি নান। প্রকারের স্বর বচন এমন করিয়। 

বলিতে পারেন যে, গোবিন্দদান তাহ] শুনিয়! বিবশ হয়। 

১৪০ 

বাসিত বিশদ বাঁস-গেহে বৈঠত 

বহ্ি-ভবন বলি উঠ । 

বরিহা-বিরচিত বীজন বিজইতে 

বিষধর-বিঘ সম বলই ॥ 

বলামুজ বুঝলহে। বহুবিধ বৌধি। 

বরবিধু-বয়নি বিনোদিনি বলবি 
বুড়ত বিরহ-পয়োধি ॥ 

বিগলিত-বলয় বাহু বিস-বল্পরি 

বিলপই বিপিন-বিতান । 

বিছুরল বেশ-বিলাঁস বিলামিনি 

বহু বৈদগধি-বিধাঁন ॥ 

ব্রজ বনিতা বন্থুধা-তলে বিলুঠই 

বিঘটিত বিমল শয়ান। 

বিরমিত বচন বিচারই বাউরি 

গোবিন্দদাপ রস গাঁন ॥ 

সা. প. (১)--২৬৬, ক, বি. ২৪৫০ স ৩৫২, তরু ১৯২৭ 

শব্দার্থ_ _বিশদ__ নির্মল । বাসিত- সথবাসিত। 
বোধি-প্রবোধ দিয়]। বৃড়ত-ডুবিল। বল্লবি--গোপী। 
বল্লরি_ লতা । বিছুরল--ভুলিয়া গেল। বিঘটিত-_ 

বিশৃঙ্খথল। বাউরি--পাগলিনী। বিতাঁন- চন্দ্রাতপ। 

ব্যাখ্য। _ সুবামিত নিশ্মল বানগৃহে বগিয়া আগুনের 

ঘর বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে ( তাহার ভিতবের জালা 

এত প্রবল যে, ঘর দুয়ার সব আগুনের মত মনে হয় )। 

ময়ূরের পাখা দিয় বাতাস করিলে সে সাঁপের বিষের 

মত লাগিতেছে বলে। হে বলদেবের ছোট ভাই! নানা- 

রকমে প্রবোধ দিয়! বুঝিলাঁম যে, পূর্ণচন্দ্রমুখী বিনোদিনী 
গোপী বিরহসমুদ্রে ডুবিতেছে। তাহার বলয় বাহুলত। 

হইতে খসিয়! পড়িতেছে। সে বিপিনের চন্ত্রাতপে বসিয়। 

বিলাপ করিতেছে । সে বেশভৃষ| কর! ভুলিয়া গিয়াছে। 

ব্রজবধূর শয্য। বিশৃঙ্খল; সে মাটাতে লুটাইতেছে। তাহার 

বাক্যাঁদি বন্ধ হইয়। গিয়াছে; মনে হয় সে পাগলিনী 
হইয়। গিয়াছে । গোবিন্দদাঁস এই রসগান করিতেছেন । 

১৪১ 

ধানশী তিরোথা। 

ভ্রমই ভবন-বনে জঙ্গ অগেয়ান । 

ভাঙ্গল ভয় গুরু-গৌরব-মাঁন ॥ 
ভাঁবে ভরল মন হাঁসি হাঁসি রোই। 

ভীত-পুতলি সম তুয়া পথ জোই ॥ 

ভাবিনি-ভূষণ ভালে বনমালী। 
ভোরি কি বিছুরলি ব্রজ-বরনারী ॥ 

ভরমহি. ভরম মঘন মুখ গোই। 
ভূতলে শুতলি কুন্তল ফোই ॥ 

ভূলল তুয়৷ গুণে হবি হরি বোল। 

ভীগল দিঠি-জলে নীল নিচোঁল ॥ 

ভূরি বিরহ-জরে ভরি মুবছান। 
ভুরু-ভঙ্গহি' ধনি তেজব পরান ॥ 

ভাগ্যে জিবয়ে অব তুয়া রস-আশ। 
ভণব তোহাঁরি যশ গোবিন্দদাঁন ॥ 

সী. প. ২)--২৬৭। ক. বি. ২৪৫২ ম ৩৫২, তরু ১৯২২ 

শবার্থ__জন্গ__-যেন। অগেয়ান-_ অজ্ঞন। তীত- 

পুতলি_দেওয়ালে আকা পুতুল। জোই-_চাহিয়।। 

ভালে-__ভাঁল। বিছুরলি--ভুলিয়৷ গেলে। গোই-_গোপন 

করিয়া, লুকাইয়।। ফোই-_খুলিয়া। ভীগল--ভিজিয়। 

গেল। 



গোঁবিন্দদাঁসের পদাবলী 

ব্যাখ্যা রাঁধা অজ্ঞানের (পাঁগলিনীর ) মতন বনে 

৪ বাঁড়ী বাড়ী ঘুরিয়। বেড়ায়। তাহার মনে আর গুরু- 
জনের প্রতি ভয় বা সম্মীনবোঁধ নাই । ভাবে তাহার মন 
ভরিয়। গিয়াছে, তাই মে হাঁসিয়। হাঁসিয়। কাঁদে। আর 

ওয়ালে আঁক ছবির মতন তোমার পথপানে চাহিয়। 

থাকে । হে বনমালী, তুমি ভাবিনীর ভূষণস্বরূপ, কিন্ত 
মত্ত হইয়। কি ব্রজনারীকে ভূলিয়। গেলে? ভুলের ঘোরে 
দুখ লুকাইয়।, কেশ খুলিয়া সে মাটাতে শুইয়া থাকে। 
,তামার গুণে ভুলিয়া সে হরি হরি বলিয়া! ডাকে । তাঁহার 

নাল সাঁড়ী নয়নজলে ভিজিয়। যাঁয়। প্রবল বিরহজ্বরে 

ম মুচ্ছিত হইয়া পড়ে। ভ্রভঙ্গেই যেন স্থন্দরী প্রাণ 
ত্যাগ করিবে। দৈববলে তোমার প্রেমরসের আশায় সে 

এখনও বাঁচিয়। আছে । গোবিন্দদাস তোমার যশ গাঁন 

করিবে (যদি তুমি শ্রীরাঁধাকে বাচাঁও )। 

১৪২ 

জয়জয়ন্তী 

মুদির-মরকত মধুর মূরতি 
মুগধ মোহন ছান্দ। 

মল্ি-মালতি- মালে মধুমত১ 

মধুপং মনমথ-ফান্দ ॥ 

স্থঘড়-শেখর 

শর্দ-শশধর হাঁস। 

সঙ্গে সবয়স সবেশ সম-রস 

সতত সুখময় ভাষ ॥ 

চিকণ চাচর চিকুর চু্িত 
চারু চন্দ্রক পাতি। 

চপল চমকিত চকিত চাহনি 

চীত চো'রক ভাঁতি ॥ 

গিরিক গৈরিক গোরজ গোরচন 

গন্ধ-গরভিত বান । 

শ্যাম সুন্দর 

গোপ গোপন গবিম গুণ-গান 

গাঁওয়ে* গোবিন্দদাম ॥ 

সা. প (১১৩৯, ক. বি. ৯৫৭ সপ ২৫৩, 

কা ৪৭ 

পাঠান্তর--তরু (১) মধুকর (২) মত্ত (৩) গাঁওত | 
শব্দার্থ-মুদির__মেথ। মল্ি-_মল্লিকা। স্থঘড়-_ 

সুগঠিত, সুন্দর | 

ব্যাখ্যা- শ্রীকৃষ্ণের মধুর মুত্তি মেঘবর্ণের মরকতের 
মতন। তাহার শোভ। সকলকে মোহিত করে। গলার 
মালায় মল্লিক। ও মালতী, তাহাতে মধুমন্ত মধুকরগণ 
রহিয়াছে; যেন মন্থের ফাদ। স্ুন্দরশ্রেষ্ঠ 

শ্যঁমনুন্দরের হাঁসি যেন শরতৎকাঁশের শশধরের জ্যোতসা। 

তাহার সঙ্গে সমান বয়সের স্ববেশ ও সমভাবাপন্ন বালকেব। 

রহ্য়িছে। তীহাঁণ কথ। সব সময়ই স্থুখময়। তাহার 

কুঞ্চিত কেশ চুম্ধন করিয়া যেন স্থন্দব চন্দ্রপৎক্তি রহিয়াছে 
(কপালে চাদ নামক অলঙ্কার )। তাহার চঞ্চল ও 

চমকিত চাহনি দেখিয়। মনে হয় যে, তিনি চিত-চোর। 
তাহার বস্্রে গিরির গেরিক রং; গোধূলি ও গোরোচনার 
সুগন্ধ । গোবিন্দদাস গে(পের শ্রেষ্ট ও গোপন গুণ গান 

করিতেছে । 

র' ১৩০৮, ২৪২৯ 

উহ 

১৪৩ 

ন্হই 

মদনমোহন- মুরতি মাঁধব 

মধুর মধুপুর তোই। 

মুগধ মাধবি মানি-মাঁনদ 

মিছই মারগ জোই ॥ 
মিলল মধুখাতু মল্লি মুকুলিত 

মণ্ডু মাধবি-কুগ্চ। 

মেলি মধুকরি মুখর মধুকর 
মাতি মধু পিবি গুপ্ত | 

মিহিরজা-মৃছু- মন্দ-মারুত 

মনই মনসিজ-শাতি। 



৭৩৬ 
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মহি মাহ গড়ি যাঁতি ॥ 

মহামণিময় মহগম গুলে 

মলিন মুখ-অণবিনা | 

মরমে মুগয়তি গুধিন-মনোহর 

মোঠিত দ।স গোনিনা ॥ 

স্ ৩১১, তর ১৭৯৬ সা. প. (১)--১৬৮, ক. বি 

২৪২৮ 

শব্দার্থ_তোই-_-তোমাকে, তিমি । মাধবী 

(এখানে ) হবার । মারগ- মার» পথ ।॥ জোই 

চাহিয়। থাকে । মিহ্রিজা স্বয্যক্যা। ষগুন।। শাতি-_ 

শাস্তি। মহি মাহ| মাঁটার মধ্যে । খভগ-মহীর্ঘ, 
মহাঁমূলা । মুগয়তি-অন্রসন্ধান করে। 

ব্যাখ্যা -মদনকে মোহিত করিতে পারে এমন মুদি 

ধারী মাধব! তুমি মণুর মধুণুরে বধিয়া আছ । আর 

ওদিকে ভোমার মুগ্ধ। মাধনী শ্ীরাধ। ভাবিতেছে ভুমি বুঝি 
তাঁহার মান রাঁখিবে, তাহ সে তোম। পথের পানে বুথাই 

চাহিয়া আছে। বপন্তধতি আসিল: সুন্দর মাঁধবীকুঞ্জে 

মল্লিকফুল মুকুলিত হইল। ভ্রমর ভ্রমরী গুণ গুণ করিয়। 
গান করিতে করিতে মুখর হইয়। মধুপান করিয়া ম্ড 

হইয়াছে । যমুনার মৃছুমন্দ বাতীসকে ও আবাধ। মদনজনিত 

শান্তি বলিয়া মনে করে। কোমল চন্দনে মানিনী মৃচ্জা 

যাঁয় ও ভূমিতলে গড়াগড়ি যায়। বনুমূল্য মণিময় অলঙ্কার- 

সমূহের মধ্যে তাঁহ।র মুখকমল মলিন হইয়! ধৃহিয্বাছে। সে 

জলদনুন্দর তোমাকে অন্তরে খুঁজিতেছে। গোবিন্দদাঁস 

এই সব দেখিয়। মোহিত হইয়াছেন 

১৪৪ 

মায়ুর 

মুখরিত মুবলি-মিলিত মুখ-মোদনে 

মরকত-মুকুর মৈলান। 

গোবিন্দদাঁসের পদাবলী ও তাহার যুগ 
ক পি 

মানিনি-ম|ন-মথন মুচকায়নি 

সুনি-মাঁনস মুরছান ॥ 

মাই মোহন-মূরতি মুরারি। 
খনইতে মরমে মনৌরথ-মাধুরি 

মনমথ-মন মথ মারি ॥ 

মকুলিত মলি মপুর মধু মাঁধুরি 
মালতি-মঞ্ুল-মাল। 

শন্দ-মকরন্দ-সুধিত মর্তমধুকর 
মণ্তত মৌলি-মন্দাঁর ॥ 

মাথহি' সেব-মুঝুট মদ-মস্থরু 

মণি-মগ্ডল মন মান । 

এপ্র-মঞ্ঠার-মহিম মহিমাময় 

গোবিন্দদাঁস গুণ গাঁন ॥ 

স ১৮১, 
বণ £৫ 

আআ. পা (5) তর ২৪২৬ 

ক. বি, ৩০৭, 

শব্দার্থ -মোদন-_ আনন্দ - উৎপ|দন। মৈলান-_ 
মণ | এট্কারনি-ঈষৎ হাস্য । োৌর-মুবুট- ময়ুরের 

শবুট । 

ব্যাখা।--শকুষের মুখরিত (শব্ায়মাঁন ) মুরুলিসংযুক্ত 
মুখের আনন্দময় রূপে মধকত দপণ মান হয়। তাহার 

শ্মিতহান্ত মানিনীদের মান হটাইয়া দেয়, দুনিদের মনও 

মুচ্ছিত করে। ওগে। মা কোথ। যাঁব' খুরারির মোহন 

'মুগ্তি মনে জাঁগিতেই মন মখিত হয়, সেই মুগ্তির মীধুধ্য 

মনাথকে পরাজিত করে। তাহার গলে মুকুলিত 

মল্লিকা ও মধুমাঁলতীর স্থন্দর মালা। তাহার চূড়ায় 

( মৌলি) পুষ্প-মধুপানে অল ও হ্ষযুক্ত মত্ত মধুকর 
শোভিত পারিজাত কুস্থম ( মন্বৈরাঁলস্তযুক্তিরর্থাৎ নিশ্চলৈ- 
মুকরন্দেন পুষ্পরসেন মুদিতৈ হষিতৈর্নত্তমধুকবৈর্মপ্িতং 
মৌলি-সম্বপ্ধি মন্দীরং পাঁরিজাতকুস্থমং যন্ত স তথা )। 

তাহাঁর মাথায় ময়ুরের মুকুট । মনে হয়, শ্রীকষ্ণের মাথায় 
স্থান পাইয়াছে এই গর্ষের মন্তর মণির দারা উহ। শোভিত। 

স্বন্দর (মঞ্জু) নৃপুরের (মগ্ীর ) মহিমায় গৌরবযুক্ত 
গোঁবিন্দদাপ গুণ গাঁন করিতেছেন। 
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১৪৫ 

শ্রীবাগ 

বীঝলি রাজ-নগর মাহ। তোই। 

রঙ্গিণিসঙ্গে রঙ্গে মন মোই ॥ 

রূপময় রাঁস-রসিক ব্রজ-নারি। 

রোই রোই তুয়। পস্থ নেহাঁরি ॥ 

বাঁধা-রমণ রৃতন তু দুর। 

রনিজ।-বোঁধে রমণিগণ ঝুর ॥ 

রাঁক।-রজনি রজনি-কর-জাল। 

রোই রোই বোলত মরমক শাল ॥ 

খতুপতি-রাঁতি দিনহি' দিন-হীন। 
রলবতি জীবয়ে কৈছে €স বীন ॥ 

রৃতিপতি-রোখে রহিত রম বেশ । 

রূপ নিরুপম রহ অবশেষ ॥ 

রসনা-রো।চন শ্রবণ-বিলাঁস। 

রচই রুচির পদ গোবিন্দদাস ॥ 

চে বি. হ৪৮৩ সম ৩৩৯, ভর ১৮৯৫ 

শব্দার্থ বীঝলি-হষ্ট হউয়।| রাজ-নগর-_মণুপুর্র। 
তেই তোমাকে । খোই-_মোহন করিয়।। রবিজ।_- 
ক্যতনয়। যগুন।। রোঁধে_তীরে। বাকা পুণিমা। 

শাল- শল্য, ব্থ। | ধিন_দীন । বীন-_বিন।। রোঁখে__ 

রোষে। 

ব্যাখ্যা তুমি রাজধানী মধুপুরে রঙ্গিণীদের সঙ্গে মন 

নাঁতাইয়৷ স্কৃপ্িতি আছ । হে বাঁঘরসিক বূপময় ! এদিকে 

বজনাঁপী কাঁদিয়। কাঁদিয়া তোমার পথপানে চাহিয়। 
আছে। হে রাধারমণ! হে বত্বন্বরূপ ! তুমি দূরে বহিয়াছ, 

আর যমুনার তীরে রমণীর! কাদিতেছে। তাহার পৃণিশা- 
রাত্রির চন্দ্রের কিরণজালকে কান্দিয়। কান্দিয়া মর্ের 
বেদন। জানাইতেছেন। বসন্তের বাত্রি আঁজ নিতান্তই 
দীনহীন বোধ হইতেছে । প্রেমরস বিনা রপবতী কিরূপে 

জীবনধারণ করিবে? রতিপতি মদনের রোঁষে পড়িয়! 

শ্রবাধা আজ কোন বেশভূষ। কর ছাঁড়িয়। দিয়াছেন 3 
কেবলমাত্র তাঁহার অতুলনীয় রূপটুকুই অবশিষ্ট আছে। 

গোবিন্দদাঁস জিহ্বা রুচিকর, কর্ণের আনন্দজনক হ্থন্দর 
পদ রচনা করিতেছেন । 

১৪৬ 

বনাবণি রাঁগ 

ললিত কমল ফুল বাঁল।। 

লাঁগল বিরহক জাল। ॥ 

লীল| লাবণি খোই। 

লোর লহরি ভরে রোই ॥ 

লালন কি বলব আন। 

ললন। কঠিন পরান ॥ 

লোঁক লাজ ভয় ছোঁড়ি। 

লুড়ই মহীতলে গোরি ॥ 

ললিত ললিত স্ববে বামা। 

লেওয়ে মপুর তুয়। নাম।১ ॥ 

লোচনে নিমিখ নিঝাঁই । 

লে।লি পড়লি মুরছাই ॥ 

লন্ব লন বহত নিশাস। 

লখতহি গোবিন্বদাস ॥ 

সা.প. (১)--২ ৭ ০ 2, ১০৮ 

পাঠাস্তর-_সা. প. পুথিহে প্রথম চরণ-_-লুনিক 
পুতলী, সম বাল।। (১) লপই | অর্থাৎ আঁলপই 1 মধুর 

তুয়া নামী । 

শব্দার্থ ললিত-_হ্থন্দর ৷ খোই-খোয়াইয়।। লোর 

__অশ্রজল। লাঁলন_- আদরের পাত্র। লুড়ই__লুটাইতেছে। 

নিঝাই-_বদ্ধ করিয়া। লোলি--চঞ্চল।। লখতহি-_লক্ষ্য 

করে। 
ব্যাখা সেই বাঁল। দেখিতে যেন একটা স্থন্দর কমল 

ফুল। তাহার বিরহজাল। উপস্থিত হইল। সে. লীল। ও 

লাবণ্য সব হাঁরাইয়া অশ্রজলের প্রবাহে কাঁদিতেছে। হে 

আদরের পাত্র শ্রীরুঞ্চ! কি আর বলিব, নারীর কঠিন 

প্রাণ ( তাই সে এখনও মরে নাই )। লোকলজ্জার ভয় 
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ছাঁড়িয়া সেই গৌরী এখন মাটাতে লুটাইতেছে। সে 
কেবল মধুর স্বরে তোমার মধুর নাম লইতেছে। চোখের 

নিমেষ বন্ধ হইয়া! সেই চঞ্চল। মৃচ্ছিত হইতেছে । তাহার 

নিংশ্বাম যে অল্প অল্প পড়িতেছে তাহ। গোবিন্দদাম লক্ষ্য 

করিতেছেন। 

১৪৭ 

কামোদ 

শিশিরক শীত সমাপলি হ্থন্দরি 

শোহন সুরত-সন্দেশে | 

স্মর-শর-সম শর শশিকর-শীকর 

সহই স্ুতচ-তন শেষে ॥ 

শুন শুন শ্টাম সকল গুণবন্ত । 

শুধই সম্বাদে কি স্থমুখি সঙ্বোধব 

স্থখময় সময় বসন্ত ॥ 

শীতল স্ুরভিত সরস সমীরণে 

সতত সন্তভাপই গাঁতে। 

স্বপন-সমাগম সাধে সুধাঁমুখি 

শৃতই সরসিজ-পাঁতে । 

সখিনি-সমাজে সীজ সঞ্জে সে। ধনি 

সগরিছ' শরবরি জাগে । 

সোঙরি স্থনেহ সোহাগিনি সংশয় 
গোঁবিন্দদাস-দিঠি আগে ॥ 

ক. বি. ২৪২৫ স ৩১৮, তর ১৭১৭ 

শব্দার্থ_-শোহন-_-শোঁভন, সুন্দর | স্থুরত-সন্দেশে _- 
সভ্ভোগ-বিলাসের কথা। সুতন্গ-তন্ু-_স্থুন্দরদেহ]। শীকর 

--কণ1। গাত-_গাত্র। 

ব্যাখ্যা_হুন্দবী রাধা তোমার স্থন্দর সম্তোগ-বিলাঁসের 

আলোচন| করিয়া শীতখতু কাটাইল। শীতের শেষে 
বসস্তের আগমনে হুন্দরদেহ। শ্রীরাঁধার তঙ্গ মদনের শরের 

ন্যায় (দাহজনক ) শরস্বক্ূপ চন্দ্রকিরণের কণাসমূহকে 

সহা করিতেছে । হে সকল গুণবস্ত শ্ঠাম, শুন। জিজ্ঞাসা 

করি, এই স্থুখময় বসস্তনময়ে কি সংবাদ দিয়া হুমুখীকে 

প্রবোধ দিব? বসন্তের শীতল, স্থগন্ধ ও সরম বাতাস 

তাহার অঙ্গকে সন্তপ্তই করিতেছে । সে যে একটু 

পদ্মপত্রে শয়ন করে, তাহাঁও এই আঁশায় যে একটু নিন্র। 

আমিলে যদি তাহার মধ্যে স্বপ্নে তোমার সমাগম ঘটে । 

কিন্ত নিদ। তাঁহার আসে ন।। সন্ধ্যা হইতে সমস্ত 

রজনীই সখীদের মধ্যে সেই সুন্দরী গোবিন্দদাঁসের দৃষ্টির 

সামনে জাগিতেছে। তোমার প্রেম ম্মরণ করিয়া তোমার 

সোহাঁগিনীর জীবন-সংশয় হইতেছে । 

১৪৮ 

তথ। বাগ 

হিরণক হার হৃদয়ে নাহি ধরই | 
হরি-মণি হেরি সঘনে জল খলই ॥ 

হিমনকর-কিরণহি' সে। তন্ঠ দহই। 
হ। হা শশি-মুখি কত দুখ সহই ॥ 

হলধর-সোদর কিয়ে তুহু ভোরি। 
হেলে হারাঁয়লি হিরণময়ি গোঁরি ॥ 

হবিণ-নয়ানি অবধি-দিন গণই | 
হেরইতে পস্থ নিমিখ মুগ মনই ॥ 

হিয় মাহ! নেহ মরম কাঁহ। কহই। 
হরি হরি বোলি মুরছি মাহি রহই ॥ 

হসি হসি হরখে হরখে খেণে উঠই। 

হেমক পুতলি মহীতলে লুঠই ॥ 

হরুল গেয়ান তোহাঁরি অভিলাষে। 

হোতি কি ন! বুঝল গোঁবিন্বদাসে ॥ 

সা. প. (১)--২৭২, সা. প. ১৯০ 

লি ৮ 

শব্দার্থ__হরি-মণি_হরিন্মণি, পান্নী। খলই--পতিত 
হয়। 

ব্যাখ্য'-_শ্রীরাধা সোনার হার আঁর বুকে ধাঁরণ 
করেন না। হরি-মণি বা পান। দেখিয়া (তোমার সহিত 

নাম সাদৃশ্টে) তাহার চোখ দিয়া অনবরত জল পড়ে। 

চন্দ্রের কিরণও তাহাকে দগ্ধ করে। হায় হায়, চন্দ্রবদনী 

স ৩৫৪, তরু ১৯২৩ 
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কত দুঃখ আর সহ করিবে । হে হলধরের ভাই ! তুমি কি 
মত্ত হইয়াছ ! ( বলদেবের মন্ততা৷ স্থপ্রসিদ্ধ )। তুমি হেলায় 

হিরণ্য়ী গৌবীকে হাঁরাইলে। সেই হরিণনয়নী তোমার 
প্রতিশ্রুত অবধি-দিন গণনা করে; তোমার পথের পানে 

চাহিয়। চাহিয়। এক নিমেষকে এক এক যুগ করিয়! মানে । 

হ্দয়ের মধ্যে প্রেম; মন্মের কথ! কাহাঁকে বলা যায়? সে 

₹রি হরি বলিয়। ভূমিতে মুচ্ছিত হইয়া পড়ে । ক্ষণে ক্ষণে 
*সিতে হাসিতে আনন্দিত হুইয়া উঠিয়! বসে ; ফের সেই 

সোনার পুতুল মাঁটিতে লুটায়। তোমার সহিত মিলনের 

।ভলাষে তাহার সংজ্ঞা লোপ পাইল কিন। গোঁবিন্দ- 

দাস বুঝিয়! দেখে 

বাল্যলীলা ও গোষ্ঠ 
১৪৯ 

বিভাস 

দেখ মাই ষশোমতী কোরে কানাই । 
তেজোময় বালক ভ্রিজগত-পাঁলক 

কি কহব তপের বড়াই ॥ 

* পিন্ধন বসনে বাঁনী মুখাঁনি মুছাঁয়ই 

বীজন করয়ে মুখ-ইন্দু।* 
সরোরুহ-লোচন কাজবে রঞ্ধিত 

ভালে শোভে গোবোচনা-বিন্দু | 
সেবহু' চতুম্মুথ শিব শুক নারদ 

ছু পদ অনুখন ভাবি । 

সে। পু গোগ্ডারিক চরণে লুঠই 

রোয়ত দুধকি লাগি ॥ 

চরণাঘাত করি ফিরি ফিরি গীরত 

_ মিনতি লাখ লাখ বেরি। 
গোবিন্দদীস কহ কোই নাই সমুঝাই 

আপহি আপরসে ভোরি ॥ 

“নগর পুথি "খ ৫১১) 

শব্ধাথ-কি কহব তপের বড়াই--নন্দযশোদার 

তপত্যার কত বল ষে এমন ত্রিজগৎপাঁলক পুত্র পাইয়াঁছিল। 

পিন্ধন বলনে বানী-নিজের পরনের কাপড় দিয়া। 

সবোরুহ-লোচন--কমললোচন | সেবন চতুম্মুখ শিব শুক 
নারদ যছু পদ প্রভৃতি-_ধাহার শ্রীচরণ সতত ধ্যান করিয়। 

ব্রহ্ম, শিব, শুক ও নারদ সেব। করেন। গোগারিক-_ 

গ্রাম্য বালক। গীরত-_পড়িয় যাঁয়। 

১৫০ 

তুঁড়ী 

গোঁঠে বিজই ব্রজরাঁজ-কিশে।ব। 

জননী-বিরচিত বেশ উজোর্ ॥ 

আগে অগণিত কত গোঁধন চলিয়। ৷ 

পাছে ব্রজ-বালক হৈ হৈ বলিয়। ॥ 

সম-বয়-বেশ সবহ' করি ছান্দ। 
বাঁম-বামে চলু শ্তামর-চীন্দ ॥ 

মউর-শিখণ্ড চুড়ে ঝলমলিয়] । 
মৃণিময় কুগুল গণ্ডে টলমলিয় ॥ 

শির পর ছান্দ অধর পর মুরূলি। 

চলইতে পস্থে করয়ে কত ঘুরলি ॥ 

কটি-তটে পীত পটাম্বর বলিয়।। 

মন্থর-গতি চলু গজবর জিনিয়। ॥ 

মণি-মধির বাজত রুণিঝুনিয়। । 

গোবিন্দদাস কহ ধনি ধনি ধনিয়া ॥ 

স ৪১১, তরু ১৩০৬, কী ৩২০ 

সিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয় পৃঃ ১৪৯ 
সা. প ₹)--৪৯, গো ২৭ 
ক. বি. ১৫ 

পাঠাস্তর-_-ক. বি. আরম্ত-_ 
শিল্প] বেণু বেত্র বাঁধা কটিতে আটিয়। 

সাজল রাখালরাজ সঙ্গে শিশু লইয়। ॥ 

সিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়ে ইহার পর-_- 

চলিতে চরণচিহু পদ্ম পড়ি যাঁয়। 

লাখে লাখে অলিরাজ মধুলোভে ধায় ॥ 
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গীত পটাঘ্বর কটিতটে রনিয়া। 

গোবিন্দদাস বলে ধনি ধনি ধনিয়। ॥ 

শব্দার্থ_-বিজই--গমন করিতেছে । ছান্দ-_শোভ]। 

শির পর ছান্দ-_মাথাঁর উপর বন্ধন (চুড়1)। ঘুরলি-__ 

অভ্যাস, পুনঃপুনঃ সাধন । 

ব্যাখ্যা _ব্রজরাঁজের কিশোরকুমার গোষ্ঠে যাইতে- 

ছেন। তাহার জননী তাহার উজ্জ্বল বেশ পরাইয়! 

দিয়াছেন । আগে আগে কত গোধন চলিতেছে । পাঁছে 

পাছে ব্রজবালকের! হৈ হে করিয়। আসিতেছে ; তাহাদের 

প্রীকষ্ণের সমান বয়স ও বেশের শোভা । বলরামের 
বামে শ্যামচন্দ্র চলিতেছেন-তাহাঁর মাথায় ময়রের 

পুচ্ছের চূড়া ঝলমল করিতেছে । মণিময় কুগডল গগ্ডদেশে 

টলমল করিতেছে । মাথাঁয় চড়৷ বাধা; মুখে মুবলী; 

পথে যাঁইতে যাইতে মুরলী বাজানো অভ্যাস করিতেছেন । 

তাহার কটিতটে পীতবর্ণের রেশমী বস্ত্র; তিনি গজরাজের 

গতি জিনিয়। মন্থর গতিতে চলিতেছেন। মণিময় নূপুর 

রুষ্গঝুন বাজিতেছে। গোবিন্দদাঁস ধন্য ধন্য বলিতেছেন । 

ক. বি. ২৯৮৩ 

রঙ্গিম নয়নে কোনে ধনি প্রতি 

বদতহি গোবিন্দদাঁস ॥ 

১৫২. 

কালিয়অঞ্জন কাঁন কুটাল হাঁস 

কালিন্দি কুল নিশি রাঁস। 

হরিচন্দনী ধনি কোনহি গাঁছসে 

কুহুম কয়লি সব নাশ ॥ 

ক্ন্দরি কাহে আঁয়লি বন মাহ । 

চন্দন সৌরুভে মঝু করযুগবর 
প্রবেশব তুয়। হিয়াছাহ ॥ 

নখর বিষ দংশ তুহে দগধব 

বিষ জান হরবি গেঞান । 

দশন ছিমোড়শ ভূজগ অধরে দাঁনব 

মুরছি পড়বি মহি ঠাঁম॥ 

৯৫৯ 

গৌরী আরাধন ছলে চলু কাঁননে 
জটিল। আদেশ পাঁয়। 

নান। উপহার সখিগণ লেওল 

হরযিতে সভে চলি যাঁয়। 

সুন্দরী উপনীত যমুনাক তীরে । 
নব নিকুঞ্জে কুসুম সব বিকশিত 

মধুলই বহই সমীরে ॥ 

তুয়। আমোদে মাতি প্রবেশল কুণ্ডে 

ধাহ1 সখিগণ মেল। 

কুঙ্থুম উঠায়ত সভে বন বিহরত 

করতহি কৌতুক বোল ॥ 
এছন সময়ে আসি বরনাগর 

দেখল কুন্মবিলাম। 

তুয়া সহচরি সব দূরহি ভাগব 
অহিগণ গরজন শুনি । 

গোঁবিন্দদাঁস কহে সামাল গারুবিরাঁজ 
| সাজি যায়ল গরবিনি ॥ 

ক. বি. ২৯৮৪ 

ব্যাখ্যা ( গোঁপীর। ফুল তুলিয়াছে দ্রেখিয়। ) কালিয়- 

দমনকাঁরী কানাইয়ের মুখে কুটিল হাম্য দেখা দিল। 

কালিন্দীর কুলে রাত্রিকালে রাস করিবার ইচ্ছা হইল। 
হে হুরিচনানবর্ণ। সুন্দরি! কোন্ ফুলগাঁছ হইতে এত ফুল 
তুলিয়। নষ্ট করিলে? তুমি বনের মধ্যে কেন আসিলে ? 

চন্দনের সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া৷ আমার যুগলকররূপ সপ 
তোমার বুকের মধ্যে প্রবেশ করিবে । তাহার নখের বিষ- 

দংশনে তুমি দগ্ধ হইবে, উহার বিষে জ্ঞান হাঁরাইবে। 
আর তূজঞ্গ (এক অর্থে সর্প, অন্য অর্থে লম্পট ) তাহার 

বত্রিশটী দাঁত দিয়া তোমার অধর দংশন করিবে-_তুমি 
মুচ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িবে। সর্পের গঙ্ছন শুনিয়া 
তোমার সখীরা সব দূরে পলাইবে। গোবিন্দদাঁদ 



গোবিন্দদাসের পদ্দাবলী ৮১ 

বলিতেছেন, কিন্তু হে গোবিন্দ! তুমি সাবধান হও। (৭) গগ্ুমুকুরে (তরু), গণগুযুগল উজিয়াঁর (স) (৮) জগ- 

গরবিণী রাধা ওঝ। ( গারুড়িরাজ ) সাজিয়া যাইতেছে_ মনমোহন (স)। 

মে সাপকে দমন করিতে জানে শব্দাথ--অন্বর-_-আকাশ। নিলান- নিংব্বন, ডঙ্কার 
মতন ঘোষণা করিবার বাছ্যন্ত্র। সঞ্েহইতে। 

গোরজ-_গরুর পাঁয়ের ধুলি। ছরম ঘরমাইত--শ্রমে 
ধাহার ঘাঁম বাহির হইয়াছে। গগুমুকুর উজজিম্নার__ 

টি শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডদেশ দর্পণের মতন উজ্জ্বল 
কাঁনাড়। বা গৌরী 

গো-খুর-ধুলি উছলি ভরু অন্বর 

ঘন১ হান্ব। রব হৈ হৈ রাঁব। 
বেণু-বিষাণ- নিসান সমাকুল ১৫৪ 

সহে বঙ্গে কত সহচর ধাব॥ স্বন্দর শ্টাঁমর অঙ্গ | 

বন সঞ্জে গিরিবরধর ঘর আঁওয়ে। রঙ্গ পটাম্বর হর মনোহর 

জলদ হেরি জন্ম হরধিত চাতকি" গোধূলি-ধুর অঙ্গ । 

ব্রজ-বমণীগণ মঙ্গল গাওয়ে ॥ নব নব পল্লব- গুচ্ছ সথমণ্ডিত 
কুটিল অলককুল গোৌরজ-মণ্ডিত চুড় শিখণ্ডক বেঢল দাঁম। 

বহা-মুকুট মনোহরঃ ভাতি। মকরাকৃতি কুগুল দোলত হেরইতে 
বিপিন-বিহারি ছরম ঘরমাইত মুরছি পড়ল কত কাম ॥ 

ঝামর নিল উতপলৎ দল কাতি ॥ নবকুল মাল বিরাজিত উরপর 
কিশলয়-বলিত ললিত মণি-কুগুল * কিস্কিণী রণরণি নৃপুর পায়। 

মগ্ডিত গণুমুকুর উজিয়ার" | গোবিন্দাস পু" জগম্নমোহন 
গোবিন্দদাস পু নটবর-শেখর” ব্রজযুবতী মন হরএ চিত লাএ॥ 

হেরইতে জগ ভরি মদন-বিথার ॥ সং ১০৭ 

ক. বি. ৩০১, ক.বি ২৯৭১, ব ১ (৩৮) সপ ৪৫২. তরু ১৯৩১৮ শব্দার্থ__চুড় শিখগুক তবঢুল দাম-_ময়ুরের পাখার 

কার পদের অষ্টতিংশ পদ' রাধা ৩১ চুড়ায় নবপল্লবের মাল! ঘিরিয়া দেওয়। হইল। উরপর-_- 

পাঠীন্তর--ক. বি. ২৯৭১ এর আরম্ভ-_ বক্ষের উপর | 
বল মঞ্চে গিরিধর ঘরে আওল। 

জলদ হেরি জন্গ হরধিত চাতক 

ব্রজরমণিগণ মঙ্গল গাঁওল ॥ 

এখানে “বল সঞ্ঞে” অর্থ বলদেবের সঙ্গে। তরুর গৌরী রাগ 

পাঠে “বন সঞ্ডে অর্থ বন হইতে। ূ্ সন্ধ্যাসময় গৃহে আওল ষদছুপতি 

(১) ঘনহু (তরু) (২) সব (তরু) (৩) তৃষিত চাতকী (স) যশোমতি আনন্দচীত। 

(৪) ছান্দ (স ও তরু) (৫) মুখচান্দ (তরু); নীল উতপল প্রদীপ জারি থারি পর ধরলহি 

টান্দ (স) (৬) সরস কপোলে দোলত মণিকুগুল (স) আরতি করি কত গাঁগত গীত ॥ 

১১ 



৮২ 

লা, প. (১১--৪৪, ক. বি. ২৯৫৯ 

এবং ২৯৭*, গোবর্ধন পুথি--পদ-সংখ্যা ২৪ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

ঝলকত ও মুখচন্দ্র। 

ব্রজরমণীগণ চৌদিগে বেড়ল 
হেরইতে রৃতিপতি পড়লহি' ধন্দ ॥ 

ঘণ্ট। তাল মৃদঙ্গ বাজাওত 

সখিগণ ঘন ঘন জয় জয়কার। 

বরিষত কুসুম দেবগণ হরধিত 

আনন্দ জগজন নগর বাজার ॥ 

শ্যামর অঙ্গে মনোহর মুরছিত 

বলি বনমালী আছান বিরাজ । 

গোবিন্দদাস কহে ও রূপ হেরইতে 

সংশয় যৌবনে পড়লহি বাঁজ ॥ 

সং ১০৮ 

শ্রীকষ্খের রূপ 
১৫৬ 

শ্রীবাগ 

* স্থপতি ধনুকি শিখণ্ডক চুড়ে। 
মালতি-ঝুরিকি বলীকিনী উড়ে ॥ 

ভালে কি ঝাপল বিধু আধ খণ্ড১। 

করিবর-কর কিয়ে ও ভূজদণ্ড ॥ 

*ও কি শ্তাম২ নটরাঁজ। 5 

জলদ-কল্পতরু তরুণি-সমাঁজ ॥ 

“কর-কিশলয় কিয়ে অরুণ-বিকাশ। 

মুরলী খুরলী কিয়ে চাতকভাষ ॥ 
হাসকি ঝরয়ে অমিয়! মকরন্দ। 

হারকি তারক দোতিক ছন্দ? ॥ 

*পদ্দতল খুলল-কমল অন্থরাগৎ । 

তাহে কলহংসকি* নূপুর জাগ ॥* 

গোবিন্দদাপ কহ কিয়ে মতিমন্ত? | 
ভুলল যাহে ছ্বিজরাঁজ বসস্ত ॥ 

কী৪৩ শী ৫ 

স ৪৫৯, তরু ১০৫ ২৪৩৪ 

পাঠাস্তর_-(১) বিধুয়ার খণ্ড (কী) (২) রাজে (কী 
(৩) জলদকলপ তরুণিসমাজে (কী) (৪) জ্যোতিক ছন্দ 

(কী) (৫) পদতল থলকি কি কমল ঘনরাগ (কী) (৬ 

কলহংসক (সমুদ্র ) (৭) গোবিন্দদান কহয়ে মতিমন্ত 

( তরু ) 
শব্দার্থ _হুরপতি ধছু_ ইন্দ্রধনু, রাঁমধন্থ । ঝুরি-- 

চুড়ার মালা । ঝাঁপল-_ঢাঁকিল। খুরলি-_-অভ্যাস। ছন্দ 

_-শোভা। 

ব্যাখ্য।__শ্রীকৃষ্ণের মাথ।য় ময়ুরের চুড়ায় কি ইন্দ্রধন্ট 
উদয় হইল! এঁ চূড়ায় যে মালতীর মাল রহিয়াছে তাহ 

দেখিয়া মনে হইতেছে যেন বকী উড়িতেছে। কপাল 

দেখিয়। মনে হয় যেন পেখ।নে চাদের আধখান। উদ্দিত 

হইয়াছে । বাহু দেখিয়। প্রশ্ন জাগে ও কি হস্তীর 

শুণ্ড! শ্যাম নটরাজ যেন তরুণীদের মধ্যে কল্পতরু মেঘের 

মতন উদ্দিত হইয়াছেন---তাহাঁদের সকল বাসন। রসধারা 

পিঞ্চনে পূর্ণ করিতে পারেন। তাহার করপল্লবে বি 

বুক্তিমাভ অরুণের বিকাশ হইয়াছে! তিনি যে মুরলি. 
বাদন অভাঁন করেন তাহ! শুনিয়া মনে হয় যেন চাতকে; 

ধ্বনি শুনিতেছি। হালিতে কি অমৃত ঝরে, না, মধু ঝরে 

তাহার গলার হারে কি তারার জ্যোতির শোভা 

পদতলে কি হ্বন্দর স্থলকমলের গাঢ় রং! পায়ের নৃপুর 

ধ্বনি শুনিয়া মনে হয় যেন কলহংসের ডাক শুনিতেছি 

গোবিন্দদাপ বলেন এই রূপ দেখিয়া মতিমান্ ব্রাহ্ম 

(কবি)রায় বসন্ত ভূলিলেন। 

১৫৭ 

তথ। রাগ 

আজু বিপিনে যাঁওত+ কান 

মুরতি মুরত কুহ্ম-বাণ 

জনু জলধর রুচির অন্থ 

ভঙ্গি-নটবর শোহনি২ 
ইত হসিত বয়ন-চন্দও 

তরুণি-নয়ন-মরন* ফন্দ 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

বিন্ব'-অধরে মুরলি-ঘুরলি 

ত্রিভুবন-মন-মোঁহনি৬ ॥ 

কুহ্বম-মিলিত চিকুর-পুঞ্জ 

চৌদিগ ভ্রমর ভ্রমরি গুঞ 

পিগ্ছ-নিচয়-রচিত-মুকুট 

মকর-কুগুল ভোলনি" । 
চঞ্চল নয়ন খপগ্তন জোর 

সঘন ধাওত শ্রবণ-ওর 

গীম শোহত রতন-রাঁজ 

মোতিম-হার লোলনি ॥ 

কটি পিত-পট” কিকিশি-বাজ 

মদগতি* অতি কুগ্ুর-রাঁজ 

জান-লম্বিত কদঘ্ধ-মাল 

মত্ত মধুকর ভোরণি১০ । 

অরুণ-বরণ চরণ-কঞ্জ 

তরুণ-তরণি-কিরণ-গঞ্জ 

গোবিন্দদাস-হৃদয় রপ্ত 

মগ্তু মঞ্ডির বোলনি ॥ 

গা. প. (১)--৩৭, ক. বি. ২৯৫৪ তরু ১৩০৫, সং ২২৪, কী ৩২ 

পাঠীস্তর-__সং_(১) আঁওত (২) শোহনী (৩) 
হখিতমন্দ বয়নচন্দ্র (৪) বয়ন (৫) বিম্ব (৬) মোহিনী 

(") দোৌলনী (৮) পীতধটি (৯) মদময়গতি (১০) জোরনী | 

শব্দার্থ _কুক্ম-বাঁণ_মদন। শোহনি _ শোভমান। 
কন্দ_ফাঁদ। মুরলি-ঘুরলি-__মুরলী অভ্যাঁস বা আলাপ । 
চিকুর--কেশ। শরবণ-ওর-কাঁনের দিকে | গীম--গ্রীব|। 

কুপ্ঠরবাজ-_গজশ্রেষ্ঠ। কঙ্ত- পদ্ম । 

ব্যাখ্যা আজ মৃত্তিমান্ মদনন্বরূপ কাঁনাই বিপিনে 

যাইতেছেন 3 স্থন্দর মেঘের মতন তাহার দেহের বর্ণ; 

শাহার নটবরভঙ্গী অত্যন্ত শোভাময়। তাহার চন্দ্রবদনে 

স্মিতহাস্ত যেন তরুণীদের নয়ন ও মরণের ফীদস্বরূপ । বিশ্ব- 
তুল্য অধরে মুরলী-বাঁদন (বাদনের অভ্যাস ) ত্রিভুবনের 

মন মোহিত করে। তাহার কেশরাঁজীতে কুস্থম শোভা 

পাইতেছে ; তাহার চারিদিকে ভ্রমর ও ভ্রমরী গুঞ্রণ 

করে। মমুরপুচ্ছলমৃহ দ্বারা রচিত মুকুট ও মকরকুগ্ুল 

সা. প. ৫১). ২৩, ক. বি ৩৩৮ 

৮৬- 

ছুলিতেছে। তাহার আকর্ণবিস্তৃত চঞ্চল চক্ষুদ্টী দেখিয়া 

খঞ্জনযুগলের কথা! মনে পড়ে (চক্ষু যেন ক্রতবেগে কর্ণের 

দিকে ধাবিত হইতেছে )। তাহার গলায় বত্বরাঁজীশোভিত 

মোতির হার দুলিতেছে। কটিতে পীতবাঁস ও কিস্কিণী। 

তাহার গতি মদমত্ত হস্তীর মত। আজামুলস্িত কদগ্ছের 

মালার পাশে মত্ত মধুকর ঘুরিতেছে। অরুণবর্ণের চরণ- 
কমল তরুণ স্ুয্যের কিরণকে গঞ্ুন! দেয় ) সুন্দর নৃপুবের 

ধ্বনি গোবিন্দদাসের হৃদয় রঞ্জন করিতেছে । 

১৫৮ 

সিন্ধুড়। 

অঞ্জন-গঞ্জন জগজনরপন 

জলদ-পুর্ঘ জিনি বরণ] । 

অরুণারুণ থল- কমলদলারুণ 

মঞ্জির-রপ্রিত-চরণ] ॥ 

দেখ সখি নাগর-রাঁজ বিরাঁজে। 

শুধই স্থুধা-রস হাঁস বিকাসিত 

টাদ মলিন ভেল লাজে ॥ 

ইন্দীবর-বর- গরব-বিমোচন 
লোচন মনসিজ-ফান্দে। 

ভাঁঙ-ভুজগ-পাশে বান্ধল কুলবতি 

কুল-দেবতি মন কান্দে ॥ 

ভ্রমর-করদ্বিত জান্-বিলম্বিত 

কেলি-কদন্ক মাল। 

গোবিন্দদাস-চিতে নিতি নিতি বিহরই 
এছন মূরতি রসাঁল। 

স্ ২৯, তরু ২৪১২, কী ৩১ 

ব্যাখ্যা__অঞ্রনকেও গঞ্জন। দেয় এমন মেঘরাঁশির 

বর্ণকে জিনিয়া তাহার ভুবনমনোহর বর্। তাহার চরণ 

তরুণ অরুণ ও স্থলকমলদলের মতন রুক্তবর্ণ; উহাতে আবার 

নৃপুর পর1। সখি, দেখ নাগরশ্রেষ্ঠ বিরাজ করিতেছেন। 

তাহার হাসিতে যেন বিশুদ্ধ স্থধারস বরিয়া পড়িতেছে ; চন্দ্র 



৮৪ গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

সেইজন্য লজ্জায় মলিন হইল । শ্রেষ্ঠ কমলেরও গর্ববখর্ববকারী 

তাহার নয়ন যেন মন্মথের ফাঁদ। ভ্রবূপ নাগপাশে 

কুলবতীকে বাধিয়। ফেলিল, তাই কুলদেবতার মন 

কাদিতেছে। তাহার গলার কেলিকদম্বের মাল। আঙ্জান্- 

লন্িত ও তাহার পাংশ ভ্রমর গুঞ্তন করিতেছে । গোবিন্দ- 

দাসের চিন্তে এরূপ রসাল মু্ডি নিত্য নিত্য বিহার 
করে। 

১৫৯ 

সারঙ্গ 

মরকত-মঞ্জু-মুকুর-মুখ-মগুল 

মুখরিত-খুঝলি-স্ৃতাঁন । 

শুনি পশু পাখি শাখি-কুল পুলকিত 

কালিন্দি বহই উজান ॥ 

কুগ্ে সুন্দর শ্যামরচন্দ্র। 

কামিনি-মনহি মুন্ততিময় মনসিজ 
জগ-জন-নয়ন-আনন্দ | 

তন্ন তম্ছ লেপন ঘনপারচন্দন 

মুগমদ-কুস্কু ম-পক্ক | 

অলিকুল-চুষ্বিত অবনি-বিলম্বিত 

বনি বন-মাঁল বিটস্ক ॥ 

অতি সুকুমার চরণ-তল শীতল 

জীতল শরদরবিন্দ । 

বায়সস্তোষ-মধুপ-অনুসদ্ধিত 

নন্দিত দাস গোবিন্দ | 

তরু ২৪১৫, কী ৩৩, সমুদ্র ২৭ 

গীতচন্তরোদয় পৃ ৬, বুপু৪ 

মন্তব্য-_গীতচন্দ্রোদয়, পদামৃতসমুদ্র ও পদকল্পতরুর 
ভণিত। মুলপাঠে দেওয়া হইল। কীর্ভনীনন্দে “কত কত 
ভকত মধুপ অন্ুসন্ধিত নন্দিত দাস গোবিন্দ” পাঠ 

আছে। উহাই বিকৃত হইয়। লহবীতে মুদ্রিত হইয়াছে-_ 

কত কত ভকত মধুপ আনন্দিত 

বঞ্চিত দাস গোবিন্দ ॥ 

সা. প. (১২৭, ক. বি. ৪৫ 

লহবী হইতে মৈথিল গোবিন্দগীতাঁবলী (২৬)তে ও 

শৃঙ্গার ভওনাবলীতে ( ২।৯৬) অনুবাদ কর! হইয়াছে। 

“কত কত মধুপ আনন্দিত বঞ্চি দান গোবিন্দ 1 
রাধামোহন ঠাকুর মহাশয় মূলে প্রদত্ত ভণিতার 

ব্যাখ্যা করিয়। লিখিয়াছেন-_-" কৈ গে রৈ শবে 

ইত্যন্নাং ভাবে অন্। তেন সম্তোষয়স্তি যে মধু- 
পা্তৈরর্ঘাৎ তৎসৌরভাকুষ্টেরন্বেষিতাঃ নন্দিতা আনন্দিতা 
দাস দাপতুলা। গোবিন্দা গোপা যেন স তথাভূতঃ। 

যদ্বা নন্দিত দাস ইতি পুথকৃ পদম্। গোবিন্দ ইতি 

গোপরূপঃ কোহসাবিতি ভাবঃ। পক্ষে প্রীনরোতম- 
ঠককুবশ্য ভ্রাতা শ্রসন্তোষরায়নামাঁপীৎ তেন শ্রীরাধাকাস্ত- 

নাম়্যাঃ শ্রমূর্তেবেতদ্রপদর্শনং কৃত্ব। শ্রীগোবিন্দকবিরাজ- 
ঠকুরায় তওর্ণয়িতুং প্রার্থনা কৃতা। অতস্তন্নাম দততম্।” 

অর্থাৎ_কৈ গে রে শব্দে এই গণস্থত্র অনুসারে শব্দার্থক 

রৈ ধাতুর উত্তর অন্ প্রত্যয় দ্বার! 'রায়' পদটি সিদ্ধ হয়। 

রায় অথাৎ শবের দ্বারা সন্তোষিত করে যে মধুপগণ 
তাহাদিগের দ্বার? অর্থাৎ চরণকমলের মৌরভাকষ্ট ভ্রমরগণ 

দ্বার৷ অন্বেষিত ও নন্দিত কিনা আনন্দিত হইয়াছে দাস-রূপ 

গোবিন্দ কিন। গোপালগণ যৎকত্ৃক তাদৃশ শ্ররুষ্ণ। 

অথব। “নন্দিত দান” পৃথক পদও রাখা যাঁইতে পারে। 

অপর পক্ষে অর্থ_-শীসম্তোষ রায় শ্রল নরোত্তম ঠাকুরের 

ভ্রাতা; তিনি রাধাকান্ত নামক শ্রীমুণ্তির এই রূপ দর্শন 

করিয়। গোবিন্দকবিরাজ ঠাকুরকে উহ বর্ণনা করিতে 

অনুরোধ করায় কবিরাঁজ-ঠাকুর শ্লিষ্ট ভণিতায় সন্তোষ 

রায়ের নামটি সন্নিবেশিত করিয়াছেন । 

শব্দার্থ _মঞ্জু_হন্দর। শাখিকুল-বৃক্ষসমূহ। তন 
তন্গ-_-প্রতি অঙ্গে । বিটন্ক-_সুন্দর। 

ব্যাখ্যা শ্রকৃষ্ণের মুখমণ্ডল স্থন্দর মরকতনিম্মিত 

দর্পণেরন্যায়) তাহাতে আবার মুরলীর স্থতান বাজিতেছে। 

উহ] শুনিয়া পশুপাথী ও বৃক্ষরাজী পুলকিত হইয়াছে; 
কালিন্দী উজান বহিতেছে। শ্ঠামচন্তর কুঞ্জে বিরাজমান । 

তিনি জগতের সকল লোঁকের নয়নের আনন্দবিধায়ক ; 

তিনি কামিনীদের নিকট মৃিমান্ মদনন্ববূপ । তাহার প্রতি 
অঙ্গে ঘন চন্দন, কুস্কম ও মগমদ লেপন কর] হইয়াছে । 



গোবিন্দদাসের পদাবলী ৮৫ 

টাহার স্থন্দর বনমাল। ভূণ্ম পর্যন্ত বিলম্বিত ও অলিকুলের 

দ্বার চুম্বিত। তাহার অতি স্থন্দর চরণতল শীতল, উহা 
শোভায় শরতের কমলকেও পরাজিত করিয়াছে । সম্তোষ- 

পায় রূপ ভ্রমরের দ্বার। অনুন্ধিত এই পদযুগল গোবিন্দ- 

দাসের আনন্দ বিধান করে। 

১৬০ 

নটনারায়ণ 

নবনীরদ তন্থ তড়িত লত। জন্থু 
গীত পতনি বনি ভাল। 

মালতি-বকুল- বলিত-অতি-আকুল 

মৌলি-মিলিত বন-মাল ॥ 

পেখলু' কালিন্দি-কুল-নিবাসি। 

হেলি কলপতরু তরুণী-মোহন 

বাঁওয়ে বিনদিয়। বাঁশি ॥ 

মণিময় অভরণ নূপুর রণঝন 

. মদন-মস্থর গতি-ভাতি । 

গীম-বিভঙ্গিম নয়ন-তরঙ্গিম 

কত কুলবতি-মতি মাঁতি ॥ 

কমল।-লালিত চরণ-কমল-মধু 
পাঁওয়ে সোই হ্জান । 

রাজ। নরসিংহ১ রূপনারায়ণ 

গোবিন্দদাস অনুমান ॥ 

দা. প. ১)--২৯, সা, প. 

(২)--পৃত৫,ব৪উ 

পাঠান্তর-__€১) শিবসিংহ (ব ৪ ও) 

শব্দার্থ__নবনীরদ-_নৃতন মেঘ। পতনি-_উত্তবীয়। 
মৌলি-মিলিত-_মাঁথায় লাগিয়া আছে। বাওয়ে_ 

বাজায় । গীম-বিভঙ্গিম--গ্রীবার ভঙ্গি । বনি-__সাজিয়াছে। 

ব্যাখ্যা-্রীকৃষ্ণের দেহের বর্ণ নৃতন মেঘের মতন। 

তাহার পীত উত্তরীয় যেন বিছ্যুৎলতা ; উহাতে তিনি 

ভাল সাজিয়াছেন। তাহার মাথার বনমাল! মালতী, 

তরু ২৪১৬ 

বকুল প্রভৃতি যুক্ত । দেখিলাম সেই যমুনার তীবনিবাঁসী 
তরুণীমনোমোহন কল্পতরু হেলান দিয়) বিনোদিয়া বাশী 

বাজাইতেছেন। তাহার অঙ্গে মণিময় অলঙ্কার; পায়ে 

নৃপুর রুণুঝুম্থ বাজিতেছে ; চলনভঙ্গি মদনের উদয়ে মন্থর । 

তাহার গ্রীবার ভঙ্গি ও নয়নের তরঙ্গ কত কুলবতীর 
বুদ্ধিকে মাতাইল। কমল তাহার চরণ সেব। করেন। 
তাহ।র চরণকমলের মধু যে পায় সেই স্বজন। রূপে 
নারায়ণতুল্য রাজা নরণিংহ বা শিবসিংহ এইরূপ একজন 

ইহাই গোঁবিন্দদাস অন্গমান করেন। 

মন্তুব্য-_নরসিংহ পক্কপল্লীর রাজা ছিলেন । নরোত্বম 

ঠাকুর কায়স্থ হইয়াও ব্রাহ্মণদিগকে শিষ্ত করিতেছেন শুনিয়। 
ইনি সভাপগ্ডিত রূপচন্দ্র সরস্বতী ও অন্ঠান্ত পণ্ডিতদ্িগকে 

লইয়া খেতুরিতে তাহার সহিত বিচার করিতে যাঁন। 

এদিকে নরোত্তমের বন্ধু রামচন্দ্র কবিরাজ তাহার ভ্রাতা 

গোবিন্দদাঁস কবিরাজ ও অন্যান্ত পণ্ডিতদিগকে বণিক্ 
সাজাইয়। হাঁটে বসাইয়। দ্রিলেন। বপচন্দ্র যখন হাটের 
ভিতর দিয়। যাইতেছিলেন তখন তাহার। তাহার সহিত 

বিশুদ্ধ মংস্কৃতে কথাবার্ত। বলেন ও শাস্ত্চচ্চায় প্রবৃত্ত হন। 

তাহ] দেখিয়া রূপচন্দ্র ভাঁবেন, যে গ্রামের সামান্ 

দৌঁকানদাররাঁও এমন পণ্ডিত সেখানকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি 

নরোত্তম যে অসাধারণ পণ্ডিত হুইবেন তাহা নিশ্চয় । 

এই ঘটন] প্রেমবিলাসে (১৯ বিলাস) বণিত হইয়াছে। 

নরসিংহ নবোভ্তমের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন । শিবপিংহ 

পাঠ এখানে প্রক্ষিপ্ত | 

১৬১ ৬ 

কামোদ 

নন্দ-নন্দন 

. গন্ধ-নিন্দিত-অঙ্গ | 

জলদ-নুন্দর কম্ব-কন্ধর 

নিন্দি সিন্ধুর-ভগ ॥ 
প্রেম-আকুল « গোপ-গোকুল- 

কুলজ-কামিনি-কন্ত। 

চন্দ-চনন 



৮৬ গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

কুহ্ুম-রঞ্ন 

কুঙ্ধ-মন্দির সন্ত | 

বলিত কুগডল 

উড়ে ছুড়ে শিখণ্ড। 
কেলি-তাঁগুস- তাঁল-পণ্ডিত 

বাহু-দ্ডিত দণ্ড ॥ 

কণ্-লোচন কলুষ-মোচন 

অবণ-রোঁচন-ভাষ। 

অমল-কোমল চরণ-কিশলয় 

নিলয় গোঁবিন্দদাস ॥ 

সা. প. ০১)--৪৭, ক. বি, ৩৩৬ 

গে! ২৭, রা ২৭ 

মঞ্জু-বঞ্ঝুল- 

গণ্ড-মগ্ডল 

সমুদ্র ১৩২, তর 
কী ৩৩ 

২৪১৭ 

শবার্থ-কম্ব-_-শঙ্খ। কন্ধর--গ্রীব1। সিন্ধুর_হস্তী | 

মঞ্জু সুন্দর | বঞুল-বেত। কঞ্জ-কমল। কলুষ-_পাপ। 

ব্যাখ্যা চন্দ্র ও চন্দনের গন্ধাকে নিন্দা করে এমন 

নন্দ-নন্দনের অঙ্গ- এত লাবণ্যময় ও স্থগন্ধি। তিনি মেঘের 

মতন সুন্দর । শঙ্খের ন্াঁয় তাহার গ্রীব! হস্তীর ভঙ্গীকেও 

হাঁরাইয়া দেয়। প্রেমে আকুল গোকুলের গোপ- 

কামিনীদের তিনি কান্ত। তাহার বেতস-কুগ্চমন্দির ফুলের 

দ্বার স্থশোভিত। তাহার গণগুমণ্ডলে কুগুল ছুলিতেছে 

আর চুড়ায় ময়ুরপুচ্ছ উড়িতেছে। তিনি কেলিতাগুবে 
তাঁল দেওয়। বিষয়ে প্ডিত। তাহার বাহুদ্বারা দণ্ডও 

( লাঠি) দণ্ডিত হয়-_এমন স্থদু বাছু। তাহার নয়ন 
কমলতুল্য; বাক্য কর্ণের তৃপ্তিদায়ক ও পাপবিনাশক। 
তাঁহার চরণপল্পব নিশ্বল ও স্থকোমল এবং গোবিন্দধাসের 

আশ্রয়স্থল । 

১৬২ 

সার 

কুন্থমিত-কুণ্ত কলপতরু-কানন 

মণিময়-মন্দির মাঝ । 

রাস-বিলাস- ' কলা-উতকণ্িত 

মনমোহন নট-রাঁজ ॥ 

গিরিবর-কন্দরে হুন্দর শ্টাম। 

মোতিম-হাঁর- বিরাজিত কন্ধর 

কুগ্জর-গতি অন্থপাম ॥ 

বহুবিধ-বৈদগধি- বিনোদ-বিশীরদ 

বেণু বোলায়ত মন্দ । 

কু্গর-গমনি রমণিগণ ধাওত 

বিগলিত নীবি-নিবন্ধ | 

কামিনী-কর- কিশলয়-বলয়াঙ্কিত 

রাতুলপদ-অরবিন্দ । 

রায়-বসন্ত মধুপ-অন্থসন্ধিত 

নন্দিত দাম গোবিন্দ ॥ 
সা. প. (১)--২৮, ক. বি. ২৯৫২ 

বপৃ৪ থ 
ব্যাখযা-সকলের মন মোহিত করেন এমন নটরাঁজ 

কল্পতরুর বনের মধ্যে কুহ্থমিত কুঞ্গের মণিময় মন্দিরের 

ভিতর বাঁপলীলাবিলাঁদ করিবার জন্য উৎকন্ঠিত হইয়া 
আছেন। গিরিরাজের গুহা সুন্দর শ্টাম গলায় মোতির 

হার পরিয়া থাকেন; তাহার চলনভঙ্গি গজরাঁজের ভ্তাঁয়। 

অশেষ রসের রসিক, বিনোদনে পটু শ্রীকৃষ্ণ যখন ধীরে ধীরে 

বংশী বাঁদন করেন তখন গজগামিনী রমণীর! দৌড়াইয়। 
তাহার কাছে পৌছিতে চায়__তীাহাদের মীবিবন্ধা খসিয়। 

যাঁয়। তাঁহার রাতুল পদকমল কামিনীর বলয়চিহ্নিত 
করপল্লপবের দ্বারা সেবিত। উহা! বায়বসন্তরূপ মধুকর 
খোঁজ করেন এবং উহাতে গোবিন্দদান আনন্দিত হন। 

তরু ২৪২২, কী ৪৫ 

১৬৩ 

বেলোয়ার 

কুবলীয় নীল-রতন দলিতাঞ্জন 

মেঘ-পুঞ্জ জিনি বরণ সুছান্দ। 

কুঞ্কিত কেশ-খচিত শিখি-চন্দ্রক 
অলকা-বলিত ললিতানন১-চান্দ। 

আওত রে নব নাগর কান । 

ভাঁবিনি-ভাব-বিভাবিত-অস্তর 

দিন রজনী নহি জানত আন ॥ 



গোবিন্দদাসের পদাবলী ৮৭ 

মধুরাধরহি হাস অতি মনোহর 
তহি' অতি স্থমধুর মুলি বিরাজ। 

ভাঁঙ-বিভঙ্গম কুটল নেহারণি 

কুলবতি উনমতি দুরে বাহু লাজ ॥ 
গজপতি-ভাতি গমন অতি মন্থর 

মণি-মগ্তীর বাজত রুণুঝনিয়।। 

হেরইতে কোটি মদন মুরুছাঁয়ই 
গোবিন্দদাঁদ কহই ধনি ধনিয়া ॥ 

স!. প. (১)--২২, বরাহ ২--৭) তরু ২৪২৩, কী ৪৬ 

সমুদ্র পৃঃ ১৪৮ 

পাঠীনম্তর--(১) ললিতানন্দ (তরু) (২) 
মনয়য় (তরু) (৩) 

(কী) 
শব্দাথ-_কুবলীয়__নীলোৌৎপল। 

ব্যাখ্যা শ্রীরুষ্ণের সুন্দর বর্ণ নীলো২পল, নীলরত্ব, 

মন্দিত কাজল ও মেঘস্মৃহকে হাঁর মানাইয়! দেয়। 

তাহার টাচর কেশে ময়রপাখা ; তাহার ললিত মুখচন্দ্রের 

উপর কেশগুচ্ছ পড়িয়াছে। অন্তরাগিণী নারীদের ভাবের 

কথ। যিনি মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে রাতদিন কোঁথ। 

দিয়] বহিয়। যায় জানিতে পারেন না এমন নব নাগর 
কানাই আসিতেছেন । তাহার মধুর অধবরে মনোহর হাসি 

আর স্মধুর মুরলী। তাহার ভ্রভঙ্গিধুক্ত কুটিল চাহনি 

দেখিয়া কুলবতীর! পাগল হইয়! উঠে, তাহার লজ্জা 

বিপঞ্জন দেয়। তাঁহার চলন গজরাজের ন্যায় মন্থর | 

মণিময় নুপুর তাহার পায়ে কণুঝুছগ বাজে। তাহার রূপ 
দেখিয়। কোটিসংখ্যক কাম মৃচ্ছ। প্রাপ্ত হয়। গোবিন্দদাস 

বলিতেছেন ধন্য ধন্য তিনি। 

রতি- 

গোবিন্দদামক ধনি ধনি ধনিয়া 

১৬৪ 

তথ। বাগ 

অরুণিত চরণে বণিত মণিমগ্সির 

আধ আধ পদচলনি রসাল। 

কাঞ্চন-বঞ্চন বসন মনোরম 

অলিকুল-মিলিত ললিত বনমাঁল ॥ 

ধনি ধনি আওয়ে১ মদন-মোহনিয়! | 

অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ-তরঙ্গিম 

রহই ত্রিভঙ্গিম গিম দোলনিয়1২ ॥ 

মাঝহি খীণ গীন উর অন্বর 

প্রাতর-অরুণ-কিরণ মণি-রাঁজ। 

কুগ্তর-করভ-করহি কর-বন্ধন 

মলয়জ কষ্কণ বলয় বিরাজ ॥ 

অধর-মধা ঝর মুরলি-তরঙ্গিণি 

বিগলিত রঙ্গিণি-হৃদয়-দুকুল। 

মাতল নয়ন ভমর জন্গ ভ্রমি ভ্রমি 
উড়ি পড়ত শ্রতি-উতপল-ফুল ॥ 

রোচন তিলক চুড়ে বনি চন্ত্রক 

বেঢ়ুল রমণি-মন-মধুকর-মাল। 

গোবিন্দদাপ-চিতে নিতি নিতি বিহরতি 

ইহ নাগরবর তরুণ তমাল ॥ 

সা. প. ১)-হ৪ সমুদ্র, ১৫৬ 

ক. বি. ২৯৪৪ কী ৩৬, তরু ২৪২৪ 

রা ২ (৪৯) 

পাঠাম্তর- (১) ভালে বমি আওত 

(২) রঙ্গিম ভঙ্গিম নয়ন নাঁচনিয়। (তরু )। 

ব্যাখ্যা শ্রীকষ্ণের অরুণ চরণে মূণিময় নৃপুর বাঁজে; 

ধীরে ধীরে তাহার গমনের ভঙ্গি মনোরম । তাহার 
বসনের রং সোনার রংকে হার মানায়; সুন্দর বনম।লাঁয় 

ভ্রমরকুল ঘিরিয়! থাকে । সেই মদনমোহন আসিতেছেন, 

তাহার প্রতি অঙ্গে যেন কামদেব তরঙ্গিত হইয়। উঠিতেছেঃ 

তিনি ত্রিভঙ্গিমঠামে গ্রীব! ছুলাইয়৷ থাকেন। তাহার 

মাজা সরু) বক্ষঃস্থল স্ুল; তাহার বসন প্রাতঃকালের 

সুর্যের কিরণের মতন। তাহার হাতের দীপ্চি হস্তীর ও 

হস্ডিশাবকের করের তুল্য । উহাতে চন্দন, কম্বণ ও বলয় 
শোভ|। পাইতেছে। অধরবূপ অমৃতপ্রবাহযুক্ত যে মুরলী- 
রূপ তরঙ্গিণী (অর্থাৎ কুলকুলধবনি ও তবব্গযুক্তা! প্রবাঁহিণী ) 

তাহার ছ্বার। রঙ্গিণীদের হৃদয়-ছুকৃল ( বুকের বসন অথবা 

( তরু) 
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হৃদয়ের দুই তট ) বিগলিত অর্থাৎ পতিত হইয়াছে। তাহার 

কর্ণে যে কমল আছে তাহাতে উন্মত্ত নয়ন ভ্রমরের মতনই 

যেন ঘুরিয় ঘুরিয়! উড়িয়া পড়িতেছে। তীহার শিখিপুচ্ছ 

দিয় নিশ্মিত চুড়ায় সুন্দর তিলক; উহ। রমণীর মনরূপ 
ভ্রমরের মাল! দ্বার! বেষ্টিত। তরুণ তমাঁলের মতন এই 

নাগরশ্রেষ্ঠ ; ইনি গোবিন্দদ।সের চিত্তে নিত্য মিতা বিহার 

করেন। 

১৬৫ 

দিদ্ধুড় 
চাচর চিকুর চুড়পরি চন্দ্রক 

গুধ্রা-মগ্ুল-মাল। 

পরিমল-মিলিত ভ্রমরিকুল আধুল 

স্থন্দর বকুল গুলাল ॥ 

নিকে বনি আয়ে হো নন্দ-ছুলাল। 

মনমথ-মথন ভাঙ-যুগ-ভঙ্গিম 

কুবলয় নয়ন বিশাল ॥ 

বিশ্বাধর পরি মোহন মুরলী 

পঞ্চম বমই রসাল । 

গোঁবিন্দদাস পু নটবর-শেখর 

শ্যামর তরুণ তমাল ॥ 

গা. প. (১১৩২, পৃঃ 

ক. বি. ২৯৪৭ 

পাঁঠাস্তর-_-(১) চড়ে বণি (তরু) 

তরু ২৪২৫, কী ৩৬ 

শব্ধাথ-_টাচর__কুঝিত। চন্দ্রক-_শিথিপুচ্ছ। 

[-স্থন্দর। মাল--মালা। গুলাল--আবির। 

নিকে_হ্ুন্দর। বমই--বমন করে। 

১৬৬ 

তুড়ী 

হ্যাম-স্ধাকর ভূবন-মনোহর | 

বঙ্গিনি-শোহন-ভঙ্গি নটবর ॥ 

সজল-জলদ-তনু ঘন বসময় জঙ্গু । 

রূপে জিতল কত কোটি কুস্ুম-ধন্গ ॥ 

থল-কমল-দল-অরুণ চরণ-তল । 

নখ-মণি-রপ্সিত মগ্ু-মগ্রির-কল ॥ 
প্রেম ভরে অন্তর গতি অতি মন্থর । 

অধরে মুরলি-ধ্বনি মনমথ-মন্তর ॥ 
অভিনব নাগর গুণ-মণি-পাগর। 

গোঁবিন্দদাস-চিতে নিতি নিতি জাগর 

সা. প. (১)--৪০ 
ক. বি, ১৯৫৮ 

সমুদ্র ৪০৯, তরু ২৪৩০ 
কী ৩৭ 

মন্তব্য- রাধামোহন ঠাঁকুর বলেন এটা গোষ্ঠোচিত 

রূপের বর্ণন। | 

শব্দাথ- রঙ্গিনি-শোহন-ভঙ্গি নটবর-_রঙ্গিণীদের 
মনে শোৌভার মত গতিভঙ্গীর দ্বারা নটবরের মতন 

(রঙ্গিণীনাং মনধি শোহন শোভ। ইব ভঙ্গ্যা গতিভঙ্গ্যা 

নটবর ইবেত্যর্থঃ)। কুস্থমধন্গ--কন্দর্প। মনমথ-মন্তর-_ 
মন্মথের মন্তর। মণ হুন্দর । মঞ্চির__নৃপুর । কল-_-অব্ক্ত 
মধুর ধ্বনি । 

১৬৭ 

তথ রাগ 

রাধা-রমণ রমণি-মনমোহন 

বুন্দাবন-বন-দেব। 

অভিনব-হ্ুন্দর-রসিক ১ 
স্থনাগরিগণ-কৃত-লেব ॥ 

ব্রজপতিদম্প তি-হৃদয়ানন্দন 

নন্দন নবঘন-শ্যাঁম। 

নন্দীশ্বর-পুর পুরট-পটান্বর 
রামাছজ গুণ-ধাম ॥ 

গোবর্ধন-ধর ধরণি-স্ধাকর 

মুখরিত-মোহন২-বংশ |. 

শ্রীদাম-মুদাম-হৃবল-সথ হুন্দরও 

চন্দ্রক-চারু-বতংস ॥ 



গোবিন্দদাসের পদাবলী ৮৯ 

কালিয়-দমন গমন-জিত-কুগ্তর 

কুগ্ঘ-রচিত-রতি-রঙ্গ* | 

গোবিন্দদাঁস-হদয়-মণি-মন্দির 

অবিচল মুরতি ত্রিভঙ্গ ॥ 

সা. প. (১)--৪৩ 
ক. বি. ২৯৬০ 

সমুদ্র ২৬৪, তরু ২৪৩১ 

কী ২৫ 

পাঁঠ।স্তর-__(১) অভিনব রান রসিকবর নাম্বর (কী), 
অভিনব রাম রমিক বর-নাগর ( তরু ) (২) মধুরিম (কী) 

(৩) স্থুবল-সৃখসম্পদ (কী) (৪) গুঞ্জারচিত অতি বঙ্গ 

( কী)। 

শব্দাথ বুন্দাবন-বন-দেব-_বৃন্দাবনের বনদেবতা 
শ্রীকষ্ণচ। স্থুনাগরিগণ-কৃত-সেব-_ভাল নাগরীরা বাহার 

সেবা কৰবেন। হৃদয়ানন্দন-_হদয়ের আনন্দ বিধানকারী। 

নন্দীশ্বর-পুর-পুরট-পটাপ্বর-_নন্দীশ্বর নামক নগরের স্বর্ণ- 

ঘটিত রেশমী বস্্ম ধাহার। নন্দীশ্বর-_মথুরার নিকট 

নন্দগ্রাম (ইহা যাঁবটের দক্ষিণে ও বর্ষাণের উত্তরে )। 
রাঁমান্বজ--বলরামের ছোট ভাই। 

১৬৮ 

শ্রী রাগ 

তন্থু ঘন-গঞ্জন জন দলিতাঁঞজন। 

কঞ্চনয়ানি-নয়ন-ললিতাঞ্ন ॥ 

নন্দ-হুনন্দন ভূবন-আনন্দন। 

নাগরি-নারি-হৃদয়-ঘন-চন্দন ॥ 
লোচন-খঞ্জন-জস-অনুরঞগ্জন। 

কুলবতি-যুবতি-বরতভয়-ভঙ্গন ॥ 

গোবিন্দদাস ভন রসিকরসাঁয়ন। 

বসয়তু ভূপতি বূপনারায়ণ ॥ 

তরু ২৪২০ 

ব্যাখ্যা শ্রীকৃষ্ণের দেহের বর্ণ মেঘের বর্ণকে গঞ্তন। 
দেয়। উহা। যেন কাজল মর্দন করিয়। তৈয়ারী কর। 

ইইয়াছে। তিনি কমলনয়নাদের চোখের সুন্দর কাঁজল- 
৯২ | 

সা. প. (১)--৩০ 

তুল্য । তিনি নন্দের স্ুনন্দন জগতের আনন্দদানকারী এবং 
নাগরীদের হৃদয়ের ঘনচন্দনস্বরূপ | খঞ্জনের ন্যায় তাহার 

লোচন, যাহ! জগতের প্রীতি সম্পাদন করে ও কুলবতী 

যুবতীদের পাতিব্রতা-ব্রতের ভয় ভঞ্জন করে । গোবিন্দদাস 
বলেন ষে, রমিকদের আনন্দজনক ( রসায়ন ) এই পদে 

রাজা রূপনারায়ণ আনন্দলাভ করুন । 

১৬৯ ৬৮ 

ধানশী 

অভিনব-নীল- জলদ তন ঢর ঢর 

পিঞ্চ-মুকুট শিরে মাজনি রে। 

কাঞ্চনবঞ্চন বসন বিভূষণ১ 

মণিনৃপপুন২ রুণুঝঙগ বাজনি রে ॥ 

জয় জয় জগ-জন-লোচন-ফান্দ। 

বাঁধা-রমণ বুন্দাবন-চান্দ ॥ 

ইন্দীবর-যুগ- স্থভগ বিলোচন 
অঞ্চল? চঞ্চল কুস্থুম-শরে | 

অবিচল-কুল- রমণী-গণ-মাঁনস 

জর জর অন্তর মদন-ভরে ॥ 

বনি বনমাল আজানু-বিলঘ্বিত 

পরিমলে অলিকুল মাতি রহু। 

বিশ্বাধর পর মোহন মুরলী 

গাওত গোবিন্দদান পু ॥ 

সা. প. (১) ২১, ক. বি, ৪৩১ 

রা ২ (১) 

তরু ২০, কী ৩১, সমুদ্র ২১৭ 
ক্ষণদা| ৩৭ 

পাঠান্তর-_(€১) কাঁঞ্চনবমন রতনময় অভরণ (ক্ষণ 
ও কী) (২) মণি" শব্দটা ক্ষণদাতে নাই (৩) বাজয়ি 

রে ( কী) (৪) 'অঞ্চল' শব্দটা কীর্তনানন্দে নাই । 
ব্যাখ্যা শ্রীকৃষ্ণের তঙ্থ যেন নৃতন নীল মেঘের মতন 

ঢলঢল; মাথায় তাহার মযুরপুচ্ছের মুকুটের সাজ । তাহার 

বসন ও অলঙ্কার স্বর্ণকেও হারাইয়া দেয়) পায়ে মণিময় 

নৃপুর কুম্ুঝুন্ধ বাজে। বুন্দাবনের চন্দ্রত্থরূপ জগজ্জনের 
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লোচনের ফাদ রাধাঁরমণের জয় হউক। কমলের ন্যায় 
তাহার সুন্দর চক্ুদ্বয়ের প্রীস্ত মদনপ্রভাবে চঞ্চল। যে 

সমস্ত কুলরমণীদের পাতিত্রত্য অবিচল তাহাদেরও মন 

মদনাবেগে জর জর হয়। তাহার আজানুলস্বিত 

বনমালার সৌরতে অলিকুল মাতিয়া রহে। তাহার 
বিশ্বতুল্য অধরে মোহন মুরলী-_গোবিন্দদীসের প্রভু গান 
করেন। 

১৭০ 

ময়ূর 

কনিড় কুহ্থম কোমল কাঁতি১। 

মাথে মউর শিখণ্ডক পাঁতি॥ 

আকুল অলিকুল রঙ্গনকং মাল। 

চন্দন চান্দ বিরাজিত ভাল ॥ 

মদন মনোহরত মূরতি কান । 

হেরি উনমতিঃ যুবতিপরান ॥ 
ভাঁঙ বিভঙ্গিম লৌচনলোর। 
নাসা উন্নত মোতিম জোর | 

বন্ধিম গীম অমিয় মিঠি বোল। 
কাঞ্চন কুগুল গণ্ডহিলোল ॥ 

মণিময় অভরণ অঙ্গ বিরাজ । 

গীত নিচোল তঁহি পরি সাজ ॥ 

অরুণ চরণে মণি-মগ্ীর বায়। 

গোবিন্দদাস চিতে আন নাহি ভায় ॥ 

সা. প. (১)-২৫, রা পৃ তরু ২৪১৪, 

পাঠাস্তর- (১) তরুতে -কন্দল কুম্বম স্থকোমল 
কাতি ; গীতচন্দ্রোদয়ে-_কুন্দল কুস্থম স্থুকোমল কাতি 

(২) বকুলকিমাল (গী) (৩) বিমোৌহন (গী) (৪) হেরত 
উনমত (গী)। 

শব্দার্থ__কানড়-নীলোৎপল। কাতি-_কাস্তি। 
পাতি-_পংক্তি, দল। ভাল--কপাল। লোর-_অশ্রজল। 

মোতিম জোর-_মুক্তার যুগল (নাঁসিকার অলঙ্কারে মুক্তা- 

যুগল )। গীম-_-গীবা! | বায়-_-বাজে । আন নাহি ভায়-_ 

অন্য কিছুই মনে লাগে না। 

১৭১ 

স্থহই বাগ 

উজর জলধর শ্যামর অঙ্গ১। 

হিলন কলপতরু ললিত ত্রিভঙ্গ ॥ 

মুবতি-মদন-ধনু ভাঙ বিভঙ্গ । 
বিষম কুস্থুমশর নয়নতরঙ্গ ॥ 

জয় ষদুকুল-জলনিধি-চন্দ। 

ব্রজকুল-গোকুল-আননকন্দ ॥ 

শুধু স্ধাঁময় মধুরিম হাঁস। 

জগজনমোহন মুরলিবিকাঁশ ॥ 

চুড়হি উড়এ রুচির শিখণ্ড১। 

টলমল কুগুল ঢলঢল গণ্ড"॥ 

অবনিঃ-বিলঘ্বিত বনি বনমাল। 

মধুকর বন্করু ততহি রসাল 

তরুণ অরুণরুচি পদঅরবিন্দ। 

নখমণি নীছনি দাঁস গোবিন্দ ॥ 

সা. প. (১)--৪৬, সা. প* (২) 
পৃ ৩৮, রা ২৬, ক. বি. ৩৩৩ 

পাঠীস্তর-_€১) ক. বি.তে শ্তাম নব জলধর অঙ্গ; 

লহরীতে-__অভিনব জলধর অঙ্গ; তরুতে আরম্ভ-_- 

জয় জয় যদুকুল জলনিধিচন্দ। ব্রজকুল গোকুল আনন্দবান্দ ॥ 

সাহিত্যপরিষদের পুথিতে আরম্ভ-_ 

কাঁজর জলধর শাঁমর অঙ্গ । হেলি কলপতরু ললিত ত্রিভঙ্গ ॥ 

(২) চুড়ার উপরে মত্ত ময়ুরশিখণ্ড (৩) ঝলমল কুগুল 

ঢরঢর গণ্ড (৪) আজানু। 

শব্দাথ-_উজর- উজ্জ্বল । হিলন কলপতরু-_কল্পবৃক্ষে 

হেলান দিয়! ললিত ব্রিভঙ্গ মুদ্তিতে দাঁড়াইয়াছেন। যছুকুল- 
জলনিধি-চন্দ-__যছুকুলরূপ সমুদ্র হইতে যে চন্দ্রের উদয় 

হইয়াছে । আনন্দকন্দ__ আনন্দের মৃলস্বরূপ। রুচির শিখণ্ড 
_ সুন্দর ময়ূরপুচ্ছ । পদঅরবিন্দ--পদকমল। 

সমুদ্র ৩৭৮, তরু ১৯ 



গোবিন্দদাসের পদাবলী ৯১ 

১৭২ 

কামোদ 

মুখমণ্ডল জিতি শারদ+ স্থুধাকর 

তন্থ-রুচি তরুণ তমাল । 

চূড়া চারু শিখণ্ডক মণ্ডিত২ 

মালতি-মধুকর-মাঁলত ॥ 

ধনি ধনি বনি নবনাঁগর কান । 

রহই ত্রিভঙ্গ ভুবন-মন-মোহন 
মধুর মুরলি করু গান । 
টলমল অলক তিলক ঝল-ঝলকই 

ভাড়্ক ধহুয়। ধুনান। 

কুলবতি-বরত-বিমোচন-লোচন 

বিষম-কুহ্ম-শর-বাণ ॥ 

বান্ধুলি-বন্ধু অধরে মধু মাখন 

মধুর মধুর মৃদু হাস। 

যছু আমোঁদে মদন মদ-মস্থর 

ভণতহি" গোবিন্দদাস ॥ 

সা. প. (১১২৬, ক' বি. ২৯৪৬, গীতচন্দরোদয় পূ ৭, তরু ২৪৪২ 
রাধা ২ ৬) ক্ষণদ। ২৯।৩ 

পাঠীস্তর-(১) শরদ_তরু (২) মণ্ডিত মধুকর 
( ক্ষণদ। ) (৩) বেঢ়ল মালতীমাল (ক্ষণদ1 )। 

শব্দীথ-_জিতি__জয় করিয়া (শরৎকালের চন্দ্রের 
শোঁভাকে পরাজিত করিয়াছে শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডল )। তন্গ- 
রুচি-_-দেহের কান্তি (তরুণ তমাঁলের কাস্তিকে পরাজিত 

করিয়াছে )। মাঁল_ মাঁল। | ধনি ধনি- ধন্য ধন্য । বনি-_- 

সাঁজিয়াছে। ধনুয়া_ধন্থক। ধুনান_-কম্পন। বরত- 

বিমৌচন-_ত্রতভঙ্গকারী । 

১৭৩ 
শ্রী রাগ 

চিকণ কালা, গলায় মালা, বাজন নৃপুর পায়। 

চুড়ার ফুলে, ভ্রমর বুলে, তেরছ নয়ানে চায় ॥ 

কালিন্দীর কূলে, কি পেখলু' সই, ছলিয়! নাগর কান। 
ঘর মু যাইতে, নারিলু' সই, আকুল করিল প্রাণ॥ 

টাদ ঝলমলি, ময়ূর পাখা, চুড়ায় উড়য়ে বায়। 

ঈষৎ হাসিয়া, মোহন বাঁশী, মধুর মধুর বায় 
রসের ভরে, অঙ্গ ন৷ ধরে, কেলিকদর্থের হেলা। 

কুলবতী সতী, যুবতী জনাঁর, পরাঁণ লইয়া খেল! | 

শ্রবণে চঞ্চল, মকর কুগুল, পিম্ধন পিয়ল বাস। 

রাঁত। উতপল, চরণযুগল, নিছনি গোবিন্দদাস ॥ 

সা. প. (১)--৬৫ পদ গীতচন্ত্রোদয় ২২৫, তরু ২২৫ 

বরাহনগর ৪ (৩)--৫৭ পদ 

শ্রীরাধার রূপ 
১৭৪ 

বেলোয়ার 
ধনি ধনী রাধা, আওয়ে২ বনি 

ব্রজ-রমণীগণ-মুকুট-মণি। 
অধর স্থরঙ্গিণী রসিক-তরঙ্গিণী 

রমণী-মুকুট-মণি বর-তরুণী | 
ফুল-ধঙ্গ-ধারিণী গীন-কুচ-ভারিণী 

কাচলি পর নীলমণি-হারিণী ॥ 

কনক-ম্থদীপ মণি বরণ বিজুরী জিনি 

জলধর-বাসিনী* বূপ-শোহিনী। 
কেশরী ডমরু জিনি অতিশয় মাঝ? ক্ষীণী 

রশনা-কিদ্কিণী-মণি মধুর ধ্বনি ॥ 

গুরুয়। নিতথ্থিনী বিলোলিত বরবেণী 
উরু-যুগ« স্থবলনী ছবি-লাবণি। 

মরাঁল-গমনী ধনী বৃষভান্গ-নৃপ-তনী 
গোবিন্দদাস-পছ -মন-মোহিনী ॥ 

ক্ষণদা ১৩1৭, কী ৯৯ 

পাঠাস্তর--কীর্ভনানন্দে-(১) রাধে (২) আয়ে 
(৩) উপরে (৪) রাগিণী (৫) ভূরুযুগ । 

ব্যাখ্যা _ত্রজরমণীদের মুকুটমণিরূপা সুন্দরী রাঁধ। ধন্য 



৯২ গোঁবিন্বদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

সাজিয়া আসিতেছে । তাঁহার অধর লাল ও রসিকের নিকট 
রসতরঙ্গিণীন্বক্ূপ। তিনি বরমণীদের মুকুটমণিরূপ! শ্রেষ্ঠ 

তরুণী। তিনি ফুলধন্থু ধারণ করিয়াছেন ; স্থল কুচযুগের 
ভার তিনি বহন করেন; কাচুলির উপর নীলমণিহার 
ধারণ করিয়াছেন। তাহার বর্ণ স্ত্বর্ণ দীপের ও মণি 

ও বিছ্যুতের জ্যোতিকে পরাজিত করে; তিনি যেন 

মেঘের কোলে বিছ্যুৎ্দধূপে বান করেন ও শোভা পান। 

তাহার মাজা ক্ষীণতায় সিংহের মাজা ও ডমরুকে 

পরাজিত করে। তাহার কিস্কিণী ও কটিভূষণ-রচনার মণি 

মধুর শব করে। তাহার গুরু নিতম্বের উপর বেণী 

লম্বিত। উরুছয় স্থগঠিত (সুবলনি )। বৃষভাহুতনয়' 

গোবিন্দদাসের প্রভুর মনোৌমোহিনী | 

তাল তমাল বেল সব তরু গৌর ভেল 
গৌর ভেল নিকুঞ্ত-কাঁনন ॥ 

গৌর সব সখিগণ গৌর নন্দনন্দন 
জগত গৌর মম ভেল। 

গৌর যমুনা-জল গৌর বনের ফুলফল 
রাই রূপে সব গৌর হইল। 

কি আনন্দ বুন্দাবনে হেরি রাই চান্দ বদনে 

বিনোদ নাগর হরষিত। 

শুক শারি আদিযত গুণগায় অবিরত 

রব শুনি অঙ্গ পুলকিত ॥ 

জয় বাঁধে শ্রীরাধে রব চারিদিকে কলরব 

আনন্দমাগরে সবে ভাসে । 

সখিসহ রাঁধাশ্টামা কিব!। অতি অন্পাঁম 

হেরইতে গোবিন্দদাসে ॥ 
১৭৫ 

যতিশ্রী 

আওয়ে কুহ্থুমে বনি রাই রমণী-মণি 

ধনি ধনি বুষভীন্ু-নবীন-তনী । 

পণ্ডিতব।বাজী মহোদয়ের পুথি 

মন্তব্য-_শ্রীগৌরাঙ্গের ভাব ও তত্বের দ্বারা এই পদ 

অন্ুপ্রাণিত। শ্্রীরাধার রূপের ছটায় নিধুবন, তাল ও 

তমালের ন্যায় কুষ্ণবর্ণ বৃক্ষসমূহের কথ! দুরে থাকুক, স্বয়ং 

অক্রণ বসন বনি বরণ-হিরণ-মণি 

অবনী উয়ল জন্কু থির-দামিনী ১ ॥ 

বদন চান্দ ছনি বচন অমিয়া-বকণি 

হরিণী-নয়নী সঙ্গে প্রাণ সহচরী গণি। 

রূণ চরণে মণি নূপুর রণঝনি 

মুগধ-গমনী ধনী গোবিন্দদাস ভণি 

সা. প..(১)-%৫ক. বি. ৩৯১ ক্ষণদা] ২৭1৭, কী ৯৯, গীতচন্দ্রো- 
রি, গো ১১ দয় পৃ ২৫৬ 

পার্ঠীন্ত্র-__রাধাকুণ্ড পুধিতে (১) খীর সৌদামিনী। 
শব্দার্থ কুন্ুমে বনি-_ফুলে সাঁজিয়।। তনী-_-তনয়!। 

থির-দামিনী-স্থির বিদ্যুৎ । ছনি- ছানিয়া, মথিয়া। 

১৭৬ 

কিবা সে রাধার রূপ কিরণ তার অপরূপ 

ছটায় গৌর নিধুবন। 

নন্দনন্দন গৌরবর্ণ হইলেন। 

১৭৭ ৮” 

সিন্ধুড়া 

শরদ-স্বধাকর-মণ্ডল-মগ্ডন- 

খণ্ডন বদন-বিকাঁশ১। 

অধরে মিলায়ত২ শ্টাম-মনোঁহর- 

চীত-চোরায়নিৎ হাস ॥ 

আজু নবশ্ামঃ বিনোদিনি রাই। 

তন্থ তন অতম্ু-যুথ-শত-সেবিত 

লাবণি বরণি ন। যাই ॥ 

কবরি-বকুল-ফুলে আকুল অলিকুল 

মধু পিবি পিবি উতরোল। 
সকল অলঙ্কৃতি কক্কণ বন্ধৃতি 

কিন্ছিণি রণরণি বোল ॥ 



গোবিন্দদাসের পদাবলী ৯৩ 

পদ-পঙ্ছজ পর« মণিময় নৃপুর 
রণঝন খঞ্জন-ভাষণ । 

মদন-মুকুব" জন নখ-মপি-দরপণ 

নীছনি গোবিন্দদাঁস ॥ 

সা প. ০১)--৫৫, ক. বি. ৪৮ তরু ১০৫৫ এবং ২৪৬৩, কী ৯৮ 

রব] ৩৬, গে। ৯০ ? সং ৩৫৬, সমুদ্র ৪৬১ 

পাঠান্তর-__সং_-(১) খণ্ডন মদন-বিকাঁশ (২) মিলাঁওত 
(৩) চোঁরাঁওন (৪) আজু বনি নবশ্যাম (৫) পরি 

(৬) পুরিত খঞ্ভন-ভাঁষ (৭) মদন অঙ্কুর 

ব্যাখ্যা- শ্ররাধার অভিসারোচিত রূপ বর্ণনা করিতে 

যাইয়া কবি বলিতেছেন যে, তাহার মুখমগ্ুলের শোভা 
শরৎকালীন চন্দ্রের শোভাকে খণ্ডন করে। তাঁহার মুখের 

শ্মিতহাশ্য শ্তামের মনোহর চিত্তকে হরণ করিয়া লয়। 

আজ শ্ঠামবিনোদিনী রাই নূতন করিয়। সাঁজিয়াছেন। 

তাহার প্রতি অঙ্গে যেন শত শত অনঙ্গের যৃথ সেবা 
করিতেছে । তাঁহার লাবণ্য বর্ণনা করা যাঁয় না। তাহার 

কবরীতে বকুল ফুল, তাহাতে অলিকুল আকুল হইয়াছে ও 
মধু পান করিয়া উতরোল হইয়াছে। তাহার সকল অলঙ্কার 
_কঙ্কণ, কিস্ছিণী প্রভৃতি বস্কত হইতেছে। পদকমলের 

উপর মণিময় নূপুর খঞ্জনের শব্দের মতন শব্ধ করিতেছে। 

তাহার পদনখ যেন মণিময় দর্পণ ব। মদনের মুকুর। 
তাহার নির্শঞ্চন করেন গোবিন্দদাস। 

১৭৮ 

শ্রী রাগ 

মুরতি শিঙ্গারিণি  রাস-বিহাঁবিণি 

মণিময়-ভূষণ-ভূষিত-অঙ্গী১। 

মধুরিম হাসিনি রসময়-ভাষিণি 
দশন-কিরণ-মণি-মোঁতিম-রঙ্গী২ ॥ 
জয় জয় জয় বুষভান্ু-কিশোরী। 

গোরোচন-রুচি-রোচন-ধারীৎ ॥ 
চমকিত খগ্জন গতিজিতি লোচন 

মনমথ-মনমথ-মনমথ ভাতি। 

নাচত ভঙ্গিনিঃ ভাঁঙ-ভুজঙ্গিণি 

কালিয়-দমন-দমন মদে মাতি ॥ 

খম-মনোহর মনমদ-কুগ্জর 

কুচ-কনকাচল বিহরত দেখি । 

নীল নীচোলে বঝাঁপি তহি বাঁদ্ধল€ 

গোবিন্দদাস যুগতি ন। উপেখিত | 

সা. প. (১)--৫৭, ক. বি. ৩৭৫ তরু ২৪৬৪ 
রাধা ৩৪, 
গো পৃ ১০ 

পাঠান্তর-_ বাঁধাকুণ্ডের পুথিতে_-(১) মণিময় ভূষণ 

অঙ্গ (২) মতিম রঙ্গ (৩) গোঁরচন রুচি চোরণ গৌরি। 

৪) নাচত রঙ্গিণী (৫) ঝাঁপতহি বদন (৬) গোবিন্দদাসক 

গতি না উপেখি। গোবদ্ধনের পুথির আরম্ত_- 

জয় জয় জয় বুষভান্ কুমারি । 

শব্দীথ-_মুরতি শিঙ্গারিণি_মৃত্তিমতী শৃর্জীররস- 
স্ব্ূপিণী। দশনকিরণ_দস্তের জ্যোতি । গোঁরোচন-রুচি- 

রোচন-ধারী-তীহাঁর দীপ্তি (রুচি) গোঁরোচনার তুল্য । 

মনমথ-মনয়থ-মনমথ ভাঁতি-মন্সথের মনমথনকারী যে 

শ্রীকষ্ণ তাহার মনকে আবার মথন করে এরূপ শোভা। 

কালিয়-দমন-দমন মদদে মাতি--কালিয় নাগকে দমন 

করিয়াছেন যে শ্রীরুষ্ণ, সেই শ্রীরুষ্ণকে দমন করিয়াছেন 

সেই গর্ধে মাতিয়। (শ্রীরাধার ভ্ররূপ ভূজঙ্গিনী শ্রীকঞ্চকে 
পরাজিত করিয়া যেন কালিয়দমনের প্রতিশোধ লইয়াছে 

এই গর্ধে নাঁচিতেছে)। গোবিন্দদাস যুগতি ন৷ 

উপেখি-_মঞ্তরীভাবে গোবিন্দদাস যেন শ্রীরাধাকে যুক্তি 
দিয়াছিলেন যে, তিনি যেন নীলমাঁড়ীতে কুচরূপ কনক- 

পর্বত ঢাকিয়া বীধেন। সেই যুক্তি শ্রীরাধ! উপেক্ষ। 

কবেন নাই। 

১৭৯ 

মালশী 

জয় জয়১ বৃষ- ভাঙ্-নন্দিনী 

শ্যামমোহিনি রাধিকে। 



৯৪ গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

কনয়-শতবাঁণ- কান্তি কলেবর- 

কিরণ-জিত-কমলাধিকে ॥ 

ভঙ্গি সহজই বিজুরি কত জিনি 
কাম কত শত মোহিতে। 

জিনিয়। ফণি বনি বেণি লদ্ঘিত 
কবরি মালতি-শোহিতেহ ॥ 

-সেইরূপ কলেবরের কিরণের দ্বার জিত কমল। অপেক্ষ 

শ্রেষ্ঠা ষিনি। জিনিয়া ফণি বনি বেণি লম্ঘিত-_তাহা; 
লম্বিত বেণী যেন শোভায় দোছুল্যমান সর্পকেং 

হারাইয়াছে। বনি--সাজিয়া। মন্দ আধ হাসি ইত্যা 
তাহার ঈষৎ হান্তে যেন কুন্দপন্মের প্রকাশ হইয়াছে 
সেই হাসিতে কত শত বিছ্যাৎ যেন চমকাইতেছে। চর. 

খগ্ন-গঞ্ভন নয়ন-অগ্জন সমাধিয়া__-চরণের ধ্যানে সমাধিভাব পাইয়!। 

বদন কত ইন্দু নিন্দিতে। 

মন্দ আধ হাসি কুন্দ পরকাশি 

বিজুরি কত শত ঝলকিতে ॥ 

রতন-মন্দির মাঝে সুন্দরি ১৮৩ 

বসনে আধ মুখ ঝাপিয়। । 

দাঁস গোবিন্দ প্রেম মাগয়ে ধনি কানড়-ছাদে বাধে কবরী । 

সোই চরণ সমাধিয়। ॥ নব-মালতি-মীল তহি উপরী ॥ 

সি সত সানি? দলিতাগ্তন গঞ্জ কল! কবরী । 
পাঠাস্তর-_বৃন্দাবনের পুথি ও পদাঁমৃতসমুদ্রে-_ থেণে উঠত বৈঠে উড়ী ভ্রমবী ॥ 
(১) জয়তি জয় ধনি সিন্দুর-বিন্দু ললাট বনী । 
(২) পরবর্তী চাঁর পড়ৃক্তির স্থলে : অলক ঝলকে তঁহি নীলমণী ॥ 

থঞ্জন গঞ্জন নয়ন রঞ্জন তহি শ্রীখ্ড কুগুল ভাঙু-পাতা৷। 

বদন কোটান্দু নিন্দিকে ॥ তুরু-ভঙ্গিম চাঁপ তুজঙ্গ-লতা! ॥ 

ভালহি নিন্দুর বিন্দু চন্দন নয়নাঞ্চল চঞ্চল থপ্তরিট]। 
কুটিল কুস্তল মস্তকে। তহি কাঁজর শোভিত নীল-ছট। ॥ 

(৩) মালিকে। ইহার পর নিম্নের পঙ্ক্তিগুলি-_ তিল-পুষ্প সমান নাসা ললিতা । 

মন্দ মৃদুহাস অমিয় পরকাঁশ কনকাতি ভাতি ঝলকে মুকুতা ॥ 
কাম কত শত মোহিতে । ধনি সুন্দর শারদ-ইন্দু-মুখী । 

কনয়! দশ বাণ জিনিয়। স্বরণ মধুরাঁধর-পল্লব বিশ্বলখী ॥ 

বিচিত্র অন্বর অঙ্গেতে ॥ গলে মোতিম-হার স্থরঙগ মালা । 

কমলদল জিনি ও পদতল ধনি কুচ-কাঞ্চন-শ্রীাফল তাহে খেলা ॥ 
রতন মঞ্জীর পাঁদকে। নব-যৌবন-ভার-ভরে গুরুয়] । 

গোবিন্দদাস তথি মীগয়ে ভকতি তহি অঙ্গে স্থলেপন গন্ধ চুয়া ॥ 
নমে! নমে। দেবী রাঁধিকে ॥ খিণ উদর পাশে শোভে ত্রিবলী। 

শব্দীথ _কনয়-শতবাঁণ-কাস্তি কলেবর-_-শতবার কটি কিন্ধিণী জান হেম-কদলী । 
বিশোধিত করিলে স্বর্ণের বর্ণ যেরূপ উজ্জ্বল হয় সেইব্ধপ পদ-পন্কজ পাশে শোভে আলতা । 

কাস্তিবিশিষ্ট কলেবর। কলেবর-কিরণ-জিত-কমলাধিকে মণি-মগ্রির তোড়লমল্প পাতা ॥ 



গোবিন্দদীসের পদাবলী ৯৫ 

নথ-চন্দ্র-ছট1 ঝলকে অন্ুপাম। 

হেরি গোবিন্দদাস তহি' পরণাম ॥ 

বি. ৮০ তরু ২৪৬৮ 

শব্ধার্থ-_কানড় ডাদে__কর্ণাটদেশীয় কেশবিন্তাস- 
প্রণালীতে | ইহাতে কুগুলিত সাপের আকারে বদ্ধ খোঁপা । 

যাড়শ শতাব্দীর বাংলাদেশে এই ধরণের চুল বাঁধার 
কাশন ছিল। যথা চৈতন্যমঙ্গলে ( আদি ৪1১৩৫ )-_ 

কোনে। রাঁমা পরে নেতের কাচুলি। 
কানড় ছাদে বাধে খোঁপা ॥ 

নলিতাঞ্জন গঞ্জ কল। কবরী-_কবরীবন্ধনের কলাচাতৃর্্য 
এমন যে, মদ্দিত কজ্জলকেও উহ1 গঞ্জন। দেয়। বনী-_ 

পাজিয়া। শ্রীথণ্ড চন্দন । ভা়পাঁতা_জর পাতা, 

নর রেখ।। ভূরু-ভঙ্গিম চাপ ভূজঙ্গ-লতা-_ভ্রর ভঙ্গিমা 

হুজঙ্গিনীর মত বক্র। খঞ্জরিটা__খঞ্জন-পাখী | মধুরাঁধর- 
পল্লব বিশ্বুলধী-__মধুর অধরপল্পব বিশ্বফলের মত দেখ! 

যায়। কুচ-কাঞ্চন শ্রীফল-_কুচ দেখিয়া মনে হয় যেন 

সোনার বেল ফল। মণি-মপ্তির তোঁড়লমল্ল পাঁতী-_ 

মণিময় নৃপুর ও মল্লতোড়ল (পায়জোর বা তোড়া) 
নামক চরণের অলঙ্কার । মল্লতোড়লকে তোড়লমল্ল কর! 
ইয়াছে । আকবরের সেনাপতি তোঁড়রমল গোবিন্দদাসের 

মমকালে বাংলায় প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছিলেন । ইহা! 

তাহারই ইঙ্গিত কি? 

১৮১ ৬৮ 

কামোদ কন্দর্প 

ধনি ধনি কে। বিহি বৈদগধি-সাঁধে। 
মদন সুধা-রসে যো নিরমাঁওল 

তুয়। মুখ-মগ্ডল রাধে ॥ 

। ভালেঠ আধ-ইন্দু অমিয় অগোরল . 

ভাঙ্২ তিমির ঘন ঘোর।* 
কিরণ-বিকামিত শ্রুতি-কুবলয় পর 

ধাবই নয়ন-চকোর ॥ * 

* নাঁসা-শিখর সমুখে উদ্দিতঃ পুন 

সিন্দুর-ভাম্ক উজোঁর |, 

অহনিশি বদন-কমল তহি' বিকসিত 

শ্যাম ভ্রমর নাহি ছোঁড় ॥ 

অরুণ-কিরণ পুন অধরে৬ হেরি হেরি 

হার-তরঙ্ষিণি-কুল" । 
কুচযোগ-কোক শোক নাহি জানত 

গোবিন্দদাঁস কহ যে ফুর৮ ॥ 

সা. প. 0)--১০৪, ক, বি. ৭৪ ক্ষণ] ১৫1৭, সমুদ্র ৪৬৩ 

রাধা ১১৩, গো ২৬ তরু ১০৩৪, কী ১৪ 

পহরীতে পৃঃ (৩০৯ ) আরন্ত- ইন্দু অমিষণ বয়ান অগোরল। 

পাঠান্তর-_-(১) ভ।ল (তরু ও কী) (২) ভা (তরু) 

(৩) পরি (তরু ) (৪) উপরে পুন উদ্দিত (ক্ষণদ1) 

(৫) ভ্রমর] (ক্ষণদা) (৬) অধর (ক্ষণদ1) (৭) তীরে 
(তরু ও কী) (৮) ধীরে (তরু ও কী)। 

শব্দার্থ-_বৈদগধি-__বিদগ্ধত। ব1 রসজ্ঞতা। নিরমাওল 
_নিশ্শীণ করিল। অগোরল- অবরোধ করিল ব! 

রাঁখিল। ভাড়-_জ। শ্রতি-কুবলয়--কানের নীলোৎ্পল। 
কোক- চক্রবাক। 

ব্যাখ্যা হে রধে! রসজ্ঞ বলিয়। খ্যাঁতিলাভের 

আকাজ্জায় কোন্ বিধি কামস্ধারস দিয়া তোমার এমন 

মুখমণ্ডল নিশ্মীণ করিল? (এ সে অরসিক বৃদ্ধ ব্রহ্মার কাঁজ 
নহে--ইহাই ধ্বনি । বাধাঁমোহন বলেন : অনেক ক্রহ্মাপ্ডের 

অনেক বিধাতা আছেন-- ইনি তাহাদের মধ্যে কে?) 
তোমার কপালে অর্ধ ইন্দুর অমৃত এবং ভ্রযুগলে ঘোঁর 

অন্ধকার সঞ্চিত বাখিয়াছে*( চন্দ্রের জ্যোত্সা এবং 

তাহার পাঁশেই ঘোর অন্ধকাঁর )$* তোমাঁর ললাটরূপ 

চন্দ্রের কিরণে প্রন্ফুটিত কর্ণের নীলোৎ্পলের উপরে 
তোমার নয়নরূপ চকোর ধাবিত হইতেছে । তোমার 
নাসিকারূপ শিখরের সম্মুখে সিন্দুরবিন্দুরপ ভানু উজ্জল 

হইয়া রহিয়াছে। * সেখানে দিন ও রাত্রে সমভাবে তোমার 

মুখরূপ কমল ফুটিয়া রহিয়াছে (সাধারণ কমল রাত্রে মুদিত 

থাকে )। এ বদনকমল শ্ামরূপ ভ্রমর পরিত্যাগ করে 

না। তোমার মুক্তাহাররূপ তটিনীর তীরে কুচছ্বয়রূপ 
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চক্রবাকযুগল সব সময়ে একত্রে থাকে, তাহার! তোমার 

অধরে অরুণকিরণরূপ লালিম। দেখিয়া শোঁক জানে না। 

গোবিন্দদাঁস স্পষ্ট করিয়। ইহা বলিতেছেন। (রাধামোহন 

ঠাঁকুর বলেন যে, অধরারুণের সর্বদাই উদয়, সেইজন্য রাত্রি 

হয় ন। এবং চক্রবাঁকযুগলও শোক জানে না।) 

১৮২ 

শ্রীরাগ 

এ ধনি না করু পপাঁহন আন । 

এতন' নেহারি মুগধ মধৃস্দন 

দিন রজনী নাহি জান ॥ 
সিন্দুর তরুণ অরুণ-রুচি-রপ্রিত 

ভাল স্থুধাকর কাতি। 

সো ঘন চিকুর- তিমির ঘন চূম্বিত 

ইহ অতি অপরূপ ভাঁতি॥ 

লোচন-যুগল কমল কিয়ে কুবলয় 

থঞ্জন চারু চকোর। 

কাজর জালে পড়ত কিয়ে সংশয় 

ততহি ভ্রমই অলি জোর ॥ 

তবহু যে হাসি অধর দরশায়সি 

অরুণিম কৌমুদী-কাতি। 
মোহিত জনকে কি ফল পুন মোহন 

গোবিন্দদাস নাহি ভাতি | 

সা. প. (১ )-৮১০৬ তরু ১০৩৫ 

লহরীতে (পৃ ৩৬৭) ও বম্ুমতীর বৈষ্ব মহাজন পদাবলীতে (পৃ ৫৪) 

আরস্তভ 'এ ধনি রূপ নাহি সহয়ে নয়ান'। প্রকৃত পাঠ বিকৃত হইয়। এরূপ 

হইয়াছে। 

শব্বার্থ--পসাহন- প্রসাধন, সাজা । আন-_অন্ত। 
কাতি-__কাস্তি। দরশায়দি- দেখাও । 

ব্যাখ্যা হে হ্ুন্দরি! আর কোন সাজপজ্জ। করিও 

না, তুমি যেমনটা আছ তেমনি দেখিয়াই মুগ্ধ মধুস্থদন 
কোথা দিয়। রাতদ্দিন চলিয়। যাইতেছে বুঝিতে পারেন 

না। (তোমার রূপের এমন বৈচিত্র্য ষে, মনে হয় চন্দ্র ও 

সুর্য একসঙ্গে উদিত হইয়ীছে )। কপাল যেন চন্দ্র আর 

তাহাতে সিন্দুর-বিন্দু যেন তরুণ অরুণ। (কিন্তু চন্দ্র ও 
সর্য্য একসঙ্গে উদিত হইলেও ) তোমার ঘন কেশরাশিকে 

যেন গাঢ় অন্ধকার চুম্বন করিয়াছে-একি আশ্চর্য 

ব্যাপার । তোমার নয়নদ্য় কমল কি নীলোৎপল, খঞ্জন 

কি সুন্দর চকোর তাহা বুঝি না। তোমার নয়নের 

যে ভ্রমরযুগল ভ্রমণ করিতেছে তাহ কাজররূপ জালে 

পড়িবে এই সংশয় মনে জাগিতেছে। এত আশ্চধ্য ব্যাপার 

দেখাইবার পরও যে রক্তাভ অধরে হাশ্তবূপ জ্যোৎলসা- 

শোভা দেখাইতেছ, তাহাতে গোবিন্দদাঁস বুঝিতে পারেন 
না যে, যে ব্যক্তি আগেই মোহিত হইয়াছে, তাঁহাকে 

আবার মোহিত করা কেন? 

১৮৩ 

বিহাঁগড়। 

এ ধনি আচরে বচন ঝাপাও১। 

লুবধল মধুপ চকোর বিধুস্তদ 

অনত অনত চলি যাঁও২ ॥ 

মুখ-মগ্ডল কিয়ে শরদ-সবোরুহ 
ভালহি অটমিক চন্দ । 

মধুরিপু-মরমে ভরম যাই এছন 
তাহে কি গণিয়ে মতি-মন্দ ॥ 

জনি কহ গরবে পাঁণিতলে বারব 

ও থল-কমল উজোর। 

তহি' নখ-টাদ-ভরম ভরে এছনশ 
ততহি' পড়ত জনি ভোর ॥ 

ভাড়ুধনুয়। কিয়ে সৃতনু ধুনায়সি 

ছু শরে গিরিধর কাপ। 

সো কিয়ে অতন্গ-পতগ-শিরে ভারসি 

গোবিন্দদাস-হিয়ে তাপ ॥ 

সমুদ্র ৪৬৩, তরু ১০৩৮ 

কী ১০৫ 

সা. প. (১)--১০৫ 
রাধা ১১৪ 
ব ৪ (৩)৯৪ 
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পাঠাত্তর-__সা. প. আরভ-_হুন্দরি আঁচরে বদন 
ঝাপাও (১) ঝাঁপাউ (তরু) (২) যাউ (তরু) 

(৩) আকুল (বরাহ )। 
শব্ধার্থ_বাপাও-আবৃত কর। বিধুস্তদ-_রাহ। 

অনত- অন্যত্র । লরোকুহ--কমল। ভাল--কপাল। 

অটমিক-__অষ্টমীর। বারব-_নিবারণ করিব। ভাড়- 
ধনুয়াভ্রর্ূপ ধু । ধুনায়সি-কাপাইতেছ। অতঙ্গ_- 
কন্দর্প। কিন্ত এই পদে প্রথমে বাহুর কথ বল! 

হইয়াছে বলিয়। এখানেও রাহুকে বুঝিতে হইবে। 
বিষণ চক্রের দ্বার রাহুর মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন, 

সেইজন্য সে অতঙ্গ (অভন্ঃ রাহুঃ বিষুচক্রচ্ছেদেন 
শিরোরূপন্ তদ্দেহাভাবাৎ্রাঁধামোহন )। পতগ-- 

পতঙ্গ । 

ব্যাখ্যা হুন্দরি! আঁচলে মুখ ঢাকে।; লুন্ধ ভূঙ্গ, 

চকোর ও রাছু অন্তর চলিয়। যাউক। তোমার মুখমগ্ডলে 

যে শবৎকালের কমল (ভূঙ্গের আকর্ষণ ) ও কপালে 

অই্মীর চাদ (চকোর ও বাহুর আকর্ষণ )। তোমাকে 

দেখিয়। মধুরিপু শ্রীকষ্ণেরই মনে এরূপ ভ্রম হয়, তাহাতে 

ভৃঙ্গ, চকোর, রাহু প্রভৃতি মন্দমতির যে তুল হুইবে 
তাহাতে আর বিচিত্র কি? তুমি হয়ত গর্বভরে 
বলিবে যে, ভূঙ্গচকোরাদি আক্রমণ করিতে আসিলে 

তুমি হাত দিয়! নিবারণ করিবে; কিন্তু তাহাতে 
উপ্টা উৎপত্তি হইবে; কেননা তোমাঁর হাত উজ্জল 

স্থবলকমল ও করনথকে চন্দ্র মনে করিয়া তাহার! 

হয়ত পুনরায় উহ্থাদের উপর পড়িবে । লখীর এইরূপ 
ঠান্টা গুনিয়। শ্রীরাধা ভ্র কম্পিত করিলে, সথী 
বলিতেছেন, হে সত, তোমার জন্ষপ ধন্থ কি জন্য 

কম্পিত করিতেছ? ঘষে কটাক্ষশরে স্বয়. গিরিধারীর 

তার বীর-শ্রেষ্ঠ কম্পমান, সেই শর. কি মদনের 
ন্যায় সামান্ত প্রাণীর উপর নিক্ষেপ করিবে নাকি? 

এই কথা ভাবিয়া গোবিন্দদীনের 'মনে বড় কষ্ট 

হইতেছে । 

তুলনীয়: . 
আচরে বদন ঝাঁপায়হ গোরি ।--( বিষ্তাপতি ) 

১৩ 

১৮৪ 

তথ রাগ 

পেখলু অপরুব রাম|। 

কুটিল কটাখ লাখ শর বরিখনে 

মন বান্ধল বিশু দাম! ॥ 

পছিল বয়মধনি মুনি-মনমোহিনী 
গজবর জিনি গতিমন্দ]। 

কনকলতা তন্থ বদন ভান জন্গু 

উয়ল পুনমিক চন্দ ॥ 

কাচাকাঞ্চমণ আীচ ভরি দৌ কুচ 

চুচক মরকত শোভা । 

কমল কোরে জন্গ মধুকর শুতল 
তাহি' রহল মনলোভা৷ ॥ 

বিষ্যাপতি পদ মোহে উপদেশল 

রাধা রসময় ফন্দা। 

গোবিন্দদাস কহ কৈছন হেরল 
যে হেরি লাগয়ে ধন্দা | 

সমুদ্র পূ ৯৯, কী ১১৮ 

শবার্থ--মন বান্ধল বিশ্ দামা--বিন। রজ্জুতে মনরূপ 

বিহঙ্গকে বাধিল। কি দিয়া বাধিল? না কটাক্ষরূপ লক্ষ 

শর বর্ষণ করিয়। পিঞ্জর বানাইয়। বাধিল ( কুটিলকটাক্ষ- 
রূপং শরং বৃষ্টিরূপং নিক্ষিপ্য পঞ্জরং কৃত্বা অতিচঞ্চল- 
মগ্সনোবিহঙ্গবন্ধনং তন্মিন্ পঞ্ধরে বিনা রজ্জা! কৃতবতী-_ 
রাধামোহন )। মুনি-মনমোহিনী-সাধারণ লোকের 
কথা দূরে থাকুক, মুনিজনের মনও ধিনি মোহিত করেন। 
কনকলত৷ তন্ব--কনকলতার মতন তন্বী। ভান-_- 
মনে হয়। উয়ল--উদদিত হইল। আীচ-_সত্যই। চুচুক 
মরকত শোভা-স্বর্ণবর্ণের কুচের অগ্রভাগঘয় কৃষ্ণবর্ণ 
বলিয়৷ উহাদের..€শাতার সহিত মরকতের তুলনা! করা 
হইয়াছে। কমল কোর জন্গ ইত্যাদিস্-ফুচদ্বয়কে কমলের 
সঙ্গে ও চুচুকদ্বয়কে সেই কমলের উপর শুইয়। আছে 
এমন মধুকররূপে কল্পন। কর! হুইয়াছে। মোহে উপদেশন 
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-আমাকে উপদেশ করিল। বাধ। রসময় ফন্দা--রাঁধা 

যেন রসময় ফাদ। 

তুলনীয় : বিষ্ভাপতির “অপরূপ পেখলু' বাঁমা কনক- 
লতা অবলম্বনে হরিণী হীন হিমঠামা 1” 

১৮৫ 

বেলোয়ার 

মঞ্ু চরণযুগ যাবকরঞ্চন 

খঞ্জন গঞ্জন মঞ্ত্ীর বাজে । 

নীল বসন মণি কিন্কিণী রণরণি 

কুঞ্জর দমন গমন ক্ষীণ মাঝে । 

সাঁজলি শ্যাম বিনোদিনী রাধে । 
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ তরঙ্গিম 

মদনমোহন ছাদে ॥ 

কনককটোর চোর কুচকোরক কোর 
উজোর মোতিম দাঁম+ 

তুজযুগ খির বিজুরীপরি মণিময় 
কঙ্কণ ঝনকিতে চমকিত কাম ॥ 

মনোরম১ হাস স্থধারস নিরসন 
দ্শনজ্যোতি জিত মোতিম কাঁতি। 

স্থভগ কপোল লোল মণিকুগ্ল 
দশ দিশ ভরুল নয়ান শরপাঁতি। 

ঝঁপিল কববী ভালে অলকাঁবলী 

ভাঙ ধনুয়া জন্থু মনমথ সেবি। 

গোবিন্দদান হদয়ে অবধারল _ 

শিঙ্গার দেব অধিদেবী২ ॥ 

ক. বি. ৩৯৩ 

পাঠাস্তর--পত্ডিতবাবাজী মহোদয়ের পুথিতে আঁরস্ত : 
সাজলি, শ্তাম বিনোদিনী বাধে। 

অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ তরঙ্গিম . 
মদনযোহন মনমোহিনী ছাদে ॥ 

(১) মধুরিম (২) মুরতি পিজীর দেব অধিদেবী। (এ) 

শব্দাথ-_মগু-_হুন্দর। যাবকরঞন--আলতায় রা] 
মপ্পীর_ নৃপুর । কুগ্তর দমন গমন ক্ষীণ মাঝে- শ্রীরাধার 
মাজ। ক্ষীণ, আর তাহার চলন গজরাজের চলনভঙ্গীকেও 

হারাইয়। দেয়। কনককটোর চোর--যেন সৌনার বাটি 
চুরি করিয়া আনিয়৷ বুকে বদাইয়া৷ দেওয়া হুইয়াছে। 
কোর কোলে, এখানে বুকে। কুচকোরক-_কুচব্ধপ কলি। 
লোল--চঞ্চল, দোছুল্যমাঁন। শিঙ্গার দেব অধিদেবী-_ 
মু্তিমতী শৃঙ্গারদেবের অধিদেবী যেন । 

শ্রীরাধার পূর্ববরাগ 

১৮৬ ৯/ 

তোড়ী 

মত ময়ূর শিখণ্ডক-মণ্ডিত চূড়য়ে মালতী মাল। 
পরিমলে মাতি পাতি মত্ত মধুকর গুপ্ররে'ততহি রমাঁল।॥ 

সজনি ! পেখলু বরজকিশোর। 
পিবইতে বদন- স্থধাকর-মাঁধুরি ভুলল নয়নচকোর। 
নীলজলদতনব.. ভাঁঙ মদনধন্গ নয়নকমল ফুলবাণ। 
জরজর লাঁজয়ে গুরুকুল গৌরব নংশয় রহল পরাণ ॥ 
মদন মকর জঙ্গ মণিময় কুগডল টলমল দোঁলত কাণে। 
হেরইতে কুলবতী- মীন গরাসয়ে গোবিন্দদাস পরমাণে॥ 

সা. পা. (১)---৬৪, ক, বি. ৩০৪৫ 

রাধা 8৫, গে। ৪২ 

গীতচন্্রোদয় পৃ ১০৫, অ ৬২ 

শব্দার্থ পাতি মত্ত মধুকর-_মধুপানোন্মত ভ্রমরসমূহ। 
বদন-সুধাকর-মাঁধুরি ইত্যাদি-শ্রীকফের বদনরূপ চন্দ্রের 
মাধুর্যহ্ধ! পান করিতে করিতে শ্রীরাধার নয়নরূপ চকোর 
মুগ্ধ হইল। ভাঁঙ মদনধস্থ-_শ্রীকষ্ণের ভ্রযুগল যেন 

মদনের ধনু । নয়নকমল ফুলবাণ-আর নয়নরূপ কমল 
যেন সেই ধনুর ফুলবাণ। মীন গরাসয়ে-_কুলবতীব্প 

মতস্যকে মণিময় কুগডলরূপ মকর যেন গ্রাম করিতে 

আসিতেছে। - 



গোবিন্দদীসের পদাবলী ৯৯ 

১৮৭ 

ভ্রীরবাগ 

সজল জলধর অঙ্গ মনোহর 

ছটাঁয় চাঁহিল নহে১। 
ঈষত হাসিয়! মনের আকুতি 

অরুণ নয়নে কহে ॥ 

কি আজু পেখলু'ও বিনোদ নাগর 

কেলি-কাঘ্বের তলে। 

রূপ নিরখিতে আখির লাজ 

ভাঁসিল আনন্দ-জলে ॥ 

ফুল-মাঁল1ঃ দিয়! কুস্তল টানিয়! 

মযুর-পুচ্ছের ছাঁদে€ । 

রঙ্গিণী-লোচন খঞ্ধন বাধিতে 

পাতিল” বিষম ফাদে ॥ 

মকর-কুণগ্ডল অনঙ্গ দোলয়ে 

গণ্ডে" দরপণ ভাণে। 

ভালে সে মদন দেখি প্রতিবিশ্ব 

গোবিন্দদাঁস অন্ুমানে ॥ 

সা. প. ৫১১৬২, ক. বি, 

৩০০৪, রাধা ৪৩, গো ৪২ 

চ্ষণদা ১৯৪, তরু ৬ 

গীতচন্দ্রোদয় ১৭, 

পাঠাস্তর--গীতচন্দ্রোদয়ে (১) ছটা! যে চাঁহিল নহে 
(২) চাহে (৩) কি পেখলু বর (৪) মাঁলতি-মালা। 

(৫) চান্দে (৬) পড়িলে (৭) গণ্ড। 

শব্দাথ--ছটায় চাহিল নহে--এমন উজ্জল জ্যোতিঃ 

যে তাকান যায় না। মকর-কুগ্ডল অনঙ্গ দৌঁলয়ে-_ 

এখানে অশঙ্গ মানে অঙ্গহীন রাহু; মকরাঙ্ষিত কুগুল 

ছুলিতেছে। গণ্ডে দরপণ ভাণে--গগুদেশ দর্পণের ন্যায় 

মণ ও উজ্জ্বল। 

১৮৮ 

শ্রী রাগ 

মরকত-দরপণ বরণ উজোর। 

হেরইতে প্রতি অঙ্গ অনঙ্গ আগোর; 

না৷ বুঝল কি কহল অরুণ নয়ান। 

হানল অতয়ে কুস্থম-খরবাঁণ ॥ 
এ সখি কাহে ভেটলু* নন্দ-নন্দন! 

মন্দির গহন দহন ভেল চন্দন] ॥ 

তৈখনে দখিন পবন ভেল বাম। 

সহই ন। পাঁবিয়ে হিমকর-নাম ॥ 

সাজহ শেজ কমলদল পাতি। 

কুলবতী যুবতি লেউ নিজ শাতি ॥ 
তাহি রহল মন লোচন লাগি। 

ধেরজ লাঁজ গেল দুহু' ভাগিং। 

কী ফল একল বিকল পরাঁণ। 

গোবিন্দদাস কহ মীলব কান ॥ 

ক্ষণদ] ৭।৩, গীতচন্ট্রোদয় ২৬০ 

তরু ৭৫, সং ৩৫৩ 

ক. বি. ৫১ 

রাধা ৪১, সা. প. €১)--৬৭ 

পাঠাস্তর--(১) প্রতি অঙ্গে অনঙ্গ অগোঁর (গী) 
(২) ধৈরজ লাজ দূরে গেল ভাগি ( ক্ষণদ1)। 

শব্দার্থ_-অনঙ্গ আগোঁর-কাঁমদেব যেন অধিকার 
করিল । অতয়ে-_এইজন্য। গহন-_-অরণ্য। হিমকর-চন্দ্র। 

শাতি-_ শান্তি। একল--একাকী। 

ব্যাখ্যা শ্রীকৃষ্ণের উজ্জবলবর্ণ দেখিয়া! মরকতনিম্মিত 

দর্পণের কথা মনে হয় (এ রং এমন স্থচিক্কণ যে, উহাতে 

প্রতিবিষ্ব দেখ! যায় )। তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই যেন 

মদন আসিয়। আমার প্রতি অঙ্গ অধিকাঁর করিল। তিনি 

অরুণনয়নের ইঙ্গিতে কি বলিলেন তাহ বুঝিলাম না) 

কিন্তু তাহার দিকে তাঁকাঁইবার ফলে মদনবাঁণে বিদ্ধ 
হইলাম । আমি কেন নন্দনন্দনকে দেখিলাম! এখন যে 

আমার ঘর বন বলিয়া মনে হয়? চন্দনলেপনেও শরীর 

যেন দ্ধ হয়। দেখার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ পবন তাহার 

দাঁক্ষিণ্য ত্যাগ করিয়। আমার প্রতি বিরূপ হুইল। এখন 
আঁমি চাদের কিরণ সহ্ কর! দূরে থাকুক, তাহার নামও 

সহিতে পারি না। কমলদল দিয়! এখন শধ্য৷ বিছাও, 

কুলবতী তরুণী হইয়! প্রেম করার শাস্তি ভোগ করি। 

সেই নন্দনন্দনকে দেখা মাত্র তাহাতেই শুধু লোচন নহে 
মনও যেন লাগিয়। রহিল। ধৈর্য ও লঙ্জ। উভয়ই পলায়ন 



১০৪০ 

করিল (তাই প্রকাশ করিয়। তোমাকে বলিতে পারিতেছি। 
আমি অধীর হইয়া তোমার আশ্রয় লইতেছি, কোনরূপে 

মিলন ঘটাইয়া দেও এই ইঙ্গিত)। একাকী যে আর 

বাঁচিতে পারি না, পরাঁণ বিকল হইয়াছে । গোবিন্দদাস 

সাত্বনা দিয়। বলিতেছেন-_ধের্য হারাইও না, কান 
তোমার মিলিবে। 

তুলনীয় : পদ্যাবলীধৃত জয়স্তের পদ-_ 

অকম্মাদেকম্মিন, পথি সখি ময় যামূনতটীং 

ব্রজস্ত্য। দৃষ্টোহয়ং নবজলধরশ্ঠামলতন্থঃ | 
স দৃগ্ভঙ্গ্যা। কিংবাইকুরুত ন হি জানে তত ইদং 
মনে! মে ব্যালোলং কচন গুহকৃত্যে ন লগতে ॥ 

যমুনার তটে যাইতে যাইতে সহসা পথে নৃতন মেঘের 
মতন শ্তামমৃত্তি ইহাকে দেখিলাম ; তিনি নয়নভঙ্গি করিয়! 
কি যে করিলেন জানি না (তুলনীয়-_না বুঝল কি 
কহল অরুণ নয়ান )। কিন্তু সেই হইতে আমার মন চঞ্চল 

হইয়াছে, ঘরের কাজ আঁর করিতে মন বনিতেছে নী। 

১৮৯ 

বরাড়ী 

শুনইতে চমকই গৃহপতি-বাব। 

তুয় মঞ্জির-রবে উনমতি ধাব ॥ 

নাহ ন। চিহ্নই কাল কি গোর। 
জলদ নেহারি নয়নে ঝর লোর ॥ 

কাহা৷ তু গৌরী আরাঁধলি কান। 
জানলু' রাই তোহে মন মান ॥ 
স্বামিক শয়ন-মন্দিরে নাহি উঠই। 
একলি গহন কুঞ্জে মহি লুঠই। 
পতিকর-পরশে মানয়ে জঞ্জাল । 

*বিজনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল ॥* 

মুরলি-নিসান শ্রবণ ভরি পিবই। 

গুরুজন-বচন শুনই নাহি শুনই। 

গোবিন্দদাঁমের পদীবলী ও তাহার যুগ 

এছন যতন মরম অভিলাষ। 

কতহু' নিবেদিব গোবিন্দদাস 

সা. প,* (১)--৮৪, ক. বি. ৫৩ 
রাধা ৭২, বু ১১ 

এই পদের বরূপাস্তর *__ 

গান্ধার 

নয়নক কোপে না হেরি নিজ নাহ। 

জলধর হেরি সজল-দিঠি চাহ ॥ 

ন। উঠই স্বামি-শয়ন-পরিষন্ক | 

বিলুঠই লোরে নয়ন মহি পন্ক | 
মাধব তুয়। প্রেম কহন ন। যায়। 
অবিচল কুলবতি তুয় গুণ গায়॥ 

গৃহপতি নাম শুনি চমকিত গাঁত। 
তুয়। গুণ-গণ শুতি শ্রুতি অবগত ॥ 
গুরুজন-বচন শ্রবণে নাহি শূনই | 
বংশি-নিসান অমিয় সম মানই ॥ 
তু়। ভানে শ্তামর সখি করু কোর। 

নিশি দিশি ন তেজই নীল-নিচোঁল 
কত কত এছন মন-অভিলাষ। 

কতয়ে নিবেদব গোঁবিন্দদাঁস ॥ 

গীতচন্ত্রোদয় ২১৫, সমুদ্র &১ 
তরু ৩৯, কী ৮৩ 

অ. ৬৭ 

শব্দাথ-_গৃহপতিরাব--গৃহম্বামীর শব্দ (শুধু গৃহেরই 
স্বামী; নিজের স্বামী বলিয়া! তাঁহাকে মানিতে চাহে না 
এই ধ্বনি )। মঞ্জিররবে__নৃপুরের ধ্বনি পাইলে । উনমতি 

ধাব__পাগলিনী হইয়া মিলনের জন্য দৌড়ায়। 
ব্যাখ্যা--প্রীকফের নিকট যাইয়া সখী শ্রীরাঁধার 

পূর্ববরাগের গাঢ়তার কথা নিবেদন করিতেছেন। কুষণ! 
তুমি বোধ হয় গৌরীকে (এক অর্থে শিবপত্বী, অন্ত 
অর্থে গৌরাঙ্ী রাধা) আরাধনা করিয়াছিলে-_তাই 
শ্রীবাধা তোমাকে প্রিয়তম বলিয়া মনে মনে জানিতেছে। 

সে গৃহস্বামীর শব্ধ শুনিলেই চমকিয়। উঠে (পাছে তাহার 
সহিত কথাবার্তা বলিতে হয়, এই ভয়ে ); অথচ তোমার 
নৃপুরের শব শুনিলে পাঁগলিনী হইয়া তোমার দিকে ধায়। 
সে পতির দিকে একবারও দৃষ্টিপাত করে না, এমন কি 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

সে কালো কি ফর্সা তাহাও জানে না; কিন্তু তোমার 

সহিত বর্ণ-সাদৃশ্টের জন্য মেঘ দেখিলে চোখ দিয় অশ্রু- 
ধার! বহিতে থাকে । সে স্বামীর শয়নমন্দিরের সি'ড়িতেও 
প1 ফেলে না, কিন্তু তোমার সঙ্গে মিলিবার জন্য একলা 

কাননকুগ্জের মধ্যে যাইয়। মাঁটীতে লুটায়। শ্বামীর হাতের 
স্পর্শকে জঞ্জাল মনে করে, আর তোমার সঙ্গে মিলিত 

হইবার আকুল আগ্রহে তরুণ তমালকে গাঢ় আলিঙ্গন 
করে। মুরলীর ধ্বনি কান ভরিয়া যেন পাঁন করে; গুরু- 
জনের বচন শুনিয়াও শুনে না। এই প্রকার তাহার 

মনের যত অভিলাষ, তাহ সখীরূপা গোঁবিন্দদাস কত 

নিবেদন করিবে । এখানে গোবিন্দদাঁসই সখীর ভূমিকা 
লইয়! শ্রীকুষ্ণকে শ্রীরাধার ভাব জানাইতেছেন। 

১৪৯০ 

লোচন১ শ্টামর বচনছ ২ শ্তামর 

শ্যামর চারু নিচোল। 

শ্টামর হার হৃদয় জনি শ্যামর 

হ্ামর সখি কর কোর ॥ 

মাধব ইথে জনি বোলবি আন। 

অচপল কুলবতি- মতি উমতায়লি 

কিয়ে তু মোহিনি জান ॥ 
মরমছত ষ্টামর পরিজন পামর 

ঝামর মুখ-অরবিন্দ। 

ঝার-ঝর লোরহি লোলত? কাঁজর 
বিগলিত লোচন-নিন্দ ॥ 

মনমথ সাগর রজনি উজাগর 

নাগর তুহু পুন ভোর। 

গোবিন্দদাস কতছু আশোয়াসব 

মিলবছ' নন্দকিশোর ॥ 

সা. প. €(১)--৮৫, ক. বি. সমুদ্র ৫৩, তরু ৪০, কীন্১ 

৬২, বৃ ১২, রাধা ৭৩ 

১৩১ 

পাঠাস্তর--তরু (১) লোচনে (২) বচনহি 
(৩) মরমহছি (৪) লোলিত (৫) কিয়ে। 

ব্যাখ্যা শ্রীরাধার অঙ্গরাগজনিত লালসা, উদ্বেগ 

ও জাগধ্যা দ্শার কথা সখী মাধবকে জানাইতেছেন। 

হে মাধব! শ্টামরূপে তন্ময়তাজন্ত শ্রীরাধ। চোখে কাজল 

দিয় কালে! করিয়াছে, তাহার মুখে শুধু শ্টামনাম, 
অঙ্গে সুন্দর শ্তামবর্ণের সাড়ী। তাহার গলার হাঁরও 
শ্যামবর্ণের (বোধ হয় নীল রংয়ের কোন ফুলের ব! রত্বের); 

বুকে শ্তামল মণি ধারণ করিয়াছে আর শ্রামবর্ণের কোন 
সখীকে আলিঙ্গন করিতেছেন । এই সব ুনিয়। তুমি 
মাঁধব যেন অন্য কিছু বলিও ন1। অচপল-মনস্কা কুলবতীর 

কুলধন্ম রক্ষা কর! কর্তব্য বটে, কিন্তু তোমার কি মোহিনী- 
বিগ্ভা জান। আছে যে, তাহাকে একেবারে পাগল করিয়া 
দিয়াছ। (পাগল না হইলে কি তোমার রংয়ের সহিত 

সাদৃশ্ঠ থাকায় কালে। অঞ্জন, কালে! সাঁড়ী প্রভৃতি পরে? 
সে তোমার অঙ্গম্পর্শ লাভ করিবার জন্য অধৈর্ধ্য হুইয়! 
উঠিয়া লালপাবশে এরূপ করিতেছে-_ত্বয়ৈব কিয়ে ক! 
অনির্ববচনীয়!] মোহনোচ্চাটনাদিবিষ্তা জ্ঞায়তে, অন্যথা 
তশ্তা৷ এতারৃশী দশ! ন সম্ভবতি। তৎ কুতে। ভবত্য। জাত- 

মিত্যত আহ লোঁচন শ্ঠামর ইত্যাদি যত উদ্বেগেন কাল- 

বিলম্বাসহিফুতয়! তথর্ণসাঁজাত্যেন লোচনাদৌ কজ্জলাদিক- 
মন্থশীলয়তি। অত্র তু বুদ্ধিপূর্ববকতদন্ুশীলনেন তদ্ভ্রান্তি- 
দশাকথনং স্ুনিরন্তম--বাধামোহন )। তাহার হৃদয়ে 
শ্ঠাম কিস্ত পরিজন পাঁমর, তাহাদের গঞ্জনায় তাহার মুখ- 

কমলও ঝামাঁর মতন কালে! হুইয়। গিয়াছে । তাহার 
সুন্দর কঙ্জলরেখ! অশ্রধারাঁয় মুছিয়। যাইতেছে । চোখে 

তাহার ঘুম নাই। মন্মথ যেন তাহার নিকট সাগর- 
স্বরূপ হইয়াছে। 

১৯১ 

বরাড়ী 

নিশমি নেহারসি ফুটল কদদ্ব। 
করতলে বদন সঘন১ অবলম্ব ॥ 



খেনে২ তম্থ মোড়সি করি কত ভঙ্গ। 

অবিরল--পুলক-মুকুলেঃ ভরু অঙ্গ | 

এ ধনি মোহে না করু" অরু ছন্দ। 

জানলু' ভেটলি শ্তামর চন্দ | 

ভাব কি গোপসি গুপত না রহই৬। 

মরমক বেদন বদন" সব কহই ॥ 

যতনে নিবারসি নয়নক লোর। 

গদগদ এবদে কহসি আধ বোল ॥ 

আন ছলে অঙ্গন” আন ছলে পন্থ। 

সঘন" গতাগতি করমি১* একাস্ত ॥ 

দুরে রহু গুরুজন গৌরব১১ লাজ । 
গোবিন্দদাস কহ পড়ল অকাজ ॥ 

সা. প. (১)--৫৮, রাধা ৩৯ 
ক. বি. ২৮৮৮ ও ৩০০৩. 

গো ১১ 

তরু ৭০, সমুদ্র ৩৩, ক্ষণদা ২৫1৩ 
সং ১৯০, গী ১২৯ 

পাঠাম্তর__গী (১) সঘনে (২) খনে (৩) অবিরত 

(৪) মুকুল (৫) আন (তরু) (৬) গোঁপত নাহি রহই 
(৭) বদনে (৮) আঙ্গন (৯) সঘনে (১০) কহসি 

(১১) গৌরব গুরুজন ( তরু )। 

ব্যাখ্যাঁ_হে বাধে! তুমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়। 
ফুটন্ত কদম্বের পানে চাহিয়! থাক (প্রক্ষুটিত কদঘ্ধের মতন 
তোমারও দেহে রোমাঞ্চ হয় বলিয়া অথব। কদন্ববৃক্ষতলে 

তোমার প্রিয়তমকে দেখিয়াছিলে বলিয়া )। পুনঃপুনঃ 

( সঘন ) গালে হাত দিয়৷ বসিয়া থাক। ক্ষণে ক্ষণে কত 
ভঙ্গীতে অঙ্গ মোড়। দিতেছ। ক্রমাগত পুলকে তোমার 

অঙ্গ ভরিতেছে। সুন্দরি! আমাকে অন্বপ্রকার বলিও 
না। আমি বুঝিতেছি যে, তোমার সঙ্গে শ্তামঠাদের দেখ! 

হইয়াছে। তুমি ভাব গৌঁপন করিতেছ কেন? গোপন 
থাকিবে না) তোমার মুখ দেখিয়াই বুঝা যাইতেছে যে, 

তোমার মর্মে কি বেদনা তুমি ভোগ করিতেছ। তুমি 
ষত্ব করিয়। নয়নাশ্র বন্ধ করার চেষ্ট। করিতেছ ; আর 

গদ্গদশ্বরে আধবোল বলিতেছ। এক ছলে একবার 

অঙ্গনে যাইতেছ, আবার অন্ত ছলে আর একবার পথের 

দিকে যাইতেছ। এই যে তোমার এক একা বারংবার 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

যাতায়াত ইহাঁতেই গোবিন্দদাস বুঝিয়াছেন যে, তোমার 

মনে আর গুরুজনের প্রতি গৌরববোধও নাই, লঙ্জাও 
নাই। একেবারে অকাজ ঘটিল। 

মন্তব্য- ডাঃ শশিভ্ষণ দাশগুপ্ত এই পদটার ভাবের 
সহিত শাঙ্গ ধরপছ্ধতির নিম্নলিখিত শ্লোকের ( ১০৯৫) 

তুলনা করিয়াছেন (শ্রীরাঁধার ক্রমবিকাঁশ ): গোপায়স্তী 
বিরহজনিতং ছুঃখমগ্রে গুরূণাং কিং ত্বং মুগ্ধে নয়নবিস্তং 

বাম্পপূরং রুণৎসি। নক্তং নক্তং নয়নসলিলৈরেষ আর্রীরুতস্তে 
শধ্যৈকান্তঃ কলয়তি দশামাতপে দীয়মান: ॥ অর্থাৎ গুরু- 

গণের সামনে বিরহজনিত দুঃখ গোপন করিতে করিতে 

হে মুগ্ধে১ কেন তুমি নয়নবিগলিত বাম্পপ্রবাহকে রুদ্ধ 
করিতেছ? রাত্রিতে রাত্রিতে নয়নসলিলের দ্বারা আত্রীকৃত 
এই যে তোমার শ্যাপ্রাস্ত যাহ! তুমি রৌদ্রে দিয়াছ__ 
তাহাই তোমার দশার কথা বলিয়া দিতেছে ॥ ছুইটী 

কবিতার ভাবের মধ্যে কিন্তু আকাশ-পাতাল তফাৎ 

রহিয়াছে। 

১৯২ 

গান্ধার 

ঢলঢল সজল জলদ তন শোহন 

মোহন অভরণ সাজ। 

অরুণ-নয়ন-গতি বিছুরি-চমক জিতি 
দগধল কুলবতি-লাঁজ ॥ 

সজনি১ যব ধরি পেখলু কান। 
তব ধরি জগভরি ভরল কুহ্থম-শর 

নয়নে না হেরিয়ে আন ॥ 

মঝু মুখ দরশি বিহসি তনু মোড়ই 
বিগলিত মোহন বংশ। 

“না জানিয়ে কোঁন মনোরথে আকুল 
কিশলয় দলে করু দংশ ॥ 

অতয়ে সে মঝু মন জলতহি অচ্ছখন 

দোলত চপল পরাণ।-. 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

গোবিন্দদাঁস মিছই আশোয়াসল 

অবহ' না মীলল কান ॥ 

সা. প, (১)--৫৯, ক. বি. ৫১ 

রাধা ৮০, গো। ১১ 

তরু ৭৩, সমুদ্র ৪২,ক্ষণদা ২৫৪ 
কী ৬৫, সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় ১২৮ 
সং ১৯৩ 

পাঠান্তর-_(১) যাইতে (ক্ষণদা ও তরু )। 
ব্যাখ্যা _শ্রীকষ্ণের ঢলঢল সজল জলধরের মতন সুন্দর 

দেহ) তাহাতে মনোহর অলঙ্কার শোভা পাইতেছে; 

তাহার কটাক্ষদৃষ্টি বিছ্যাতের দীপ্তিকে পরাজিত করিয়! 
কুলবতীদের লঙ্জাকে দগ্ধ করিল (বিদ্যুৎ কেবল বৃক্ষাদি 

বস্তকেই দপ্ধ করিতে পারে, মনোগত ভাবকে পারে না, 

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কটাক্ষ মনের কোণে অবস্থিত লজ্জাকেও 

পুড়াইয়া ফেলে-_-ইহাঁই তাহার উৎকর্ষ )। সখি! যে 

সময় হইতে কানাইকে দেখিয়াছি সেই সময় হইতেই সমস্ত 

জগৎ যেন মদন পূর্ণ করিয়। রাঁখিয়াছে-চোঁখে আর 
অন্য কিছুই দেখিতে পাই না। কানাই আমার মুখপানে 
চাহিয়া অঙ্গমোড়৷ দিয়া একটু হাসিলেন, তাহার অধর 

হইতে ভাবাবেগে মোহন মুরলী পড়িয়া গেল। * জানি 
না কোন্ অভিলাষে আকুল হইয়া তিনি কিশলয়দলে 

দংশন করিলেন। সেইজন্য আমার মন সব সময়ে 

জলিতেছে-_-চপল পরাণ ছুলিতেছে ।গোবিন্দদীস মিথ্যাই 
আশ্বাস দিলেন-কই এখনও তো কানাই আসিয় 

শ্ররাধার সহিত মিলিত হইলেন ন1। 

মন্তব্য_-তুলনীয় : গীতাঁবলীর 
অদশদশো ক-লতা।-পল্লবময়মতনু-সনাতন-নর্ম | 

তদহমবেক্ষ্য বভূব চিরং বত বিস্বৃত-কায়িক-কর্মা ॥ 

অর্থাৎ অতম্ু-সনাঁতন-নশ্ন। ইনি অশোকলতার পল্পবে 

দ'শন করিলেন, তাহ দেখিয়। আমি বহুক্ষণ পধ্যস্ত সকল 

কাজ ভুলিয়। ( মন্ত্রমুগ্ধের মতন ) রহিলাম। 

১৯৩ 

ধানশী 

শিখগ্ডি শিখগক 

মণ্ডিত মালতি-মাল১। 

চুড়ক চড়ে 

১৯৩৩ 

সৌরভে উনমত ভ্রমর! ভ্রমরি কত 
চৌদিশে করত বঙ্কার ॥ 

সজনি! কো কহুত কাম অনঙ্গ। 

কেলি-কদন্ব-তলে সে। রৃতি-নায়ক 

পেখলু নটবর-ভ্গ ॥ 
কতহু' বিষমশর* নয়ন-তুণ ভর 

সঞ্চর ভাঙ-কামান। 

নাগরি-নারি মরম মাহ হানই 
লখই ন। পারই আন ॥ 

শ্রুতি-মূলে চঞ্চল মণিময় কুগল 

দেোঁলত মকর-আকার। 

গোবিন্দদাস অতয়ে অন্ুমানল 

মদনমোহন অবতার ॥ 

সা. প. (১)--৬১, ক. বি. ৪৩, 

রাধা ৪১, গো ১২, বু ৬ 

সমুদ্র ৪০, তরু ৭৪, গীত- 
চন্দ্রেদয় ১৩০ 

পাঠীস্তর-__গী (১) চড়ে শিখত্ডি-শিখগুক মণ্ডিত 
মালতী মধুকর মাল (২) মধুমত্ত ভ্রমর ভ্রমবী কত 
(৩) কহে (তরু ) (৪) বিষমকুস্থমশর | 

ব্যাখ্য।- শ্রীকৃষ্ণের চুড়ার চূড়ায় অর্থাৎ মাথার উপর 

মযুরের পুচ্ছ ; উহ মালতীর মালায় শোভিত। তাহার 
স্থগন্ধে উন্মত্ত হইয়। কত ভ্রমর ও ভ্রমরী চারিদিকে ঝঙ্কার 

করিতেছে । সখি! কে বলে যে, মদনের অঙ্গ নাই! 
আমি যে দেখিলাম সেই বতিনায়ক ( এক অর্থে কামপত্বী 
রতির দয়িত, অন্য অর্থে আমার মনের প্রীতির নায়ক ) 

কেলিকদম্বের তলে নটবরভঙ্গীতে ্লাড়াই্য়া আছেন। 

তাহার নয়নরূপ তৃণে কতই দারুণ কটাক্ষরূপ বাণ 
ভর! রহিয়াছে; আর উহার ছুই চারিটী জরূপ ধুতে 

সঞ্চরণ করিতেছে আর নাগরীদের মর্শের মাঝে আঘাত 

করিতেছে-অন্যে তাহা দেখিতে পায় না। মদনদেবকে 
মকরকেতন বলেঃ ইহারও কর্ণমূলে মণিময় মকরের 
আকারযুক্ত কুগুল ছুলিতেছে। কবি গোবিন্দদাস এইজন্য 

অনুমান করিতেছেন যে, ইনি মদন নছেন, কিন্তু মনকে 

মোহিত করিতে পারেন এমন অবতার । 



১৯৪ 

ধানশী 

কাঞ্চন গোরী ভোরি বুন্দাবনে 

খেলই সহচরি মেলি । 

তুয়৷ দিঠি মীঠি গরলে১ তনু জীরল 
তৈখনে শ্যামরি ভেলি ॥ 

মাধব, সে। অবিচল কুল-বাম] । 

মরমহি গোই রোই দিন যামিনি 
গুণি গুণি তুয়! গুণ-গাম। ॥ 

গুরুজন অবুধ _ মুগধ-মতি পরিজন 
অলখিতে২ বিষম বেয়াধি। 

কি করব ধনি মণি- মন্ত্র মহৌষধি 
লোচনে লাগল সমাধি ॥ 

খেনে খেনে অঙ্গ- ভঙ্গ তু মোড়ই 

কহত ভরমময় বাঁণী। 

শ্টামর নামে চমকি তন্থু ঝাঁপই 

গোবিন্দদাস কিয়ে জানি ॥ 

গীতচন্্রেরদয় ১১৮, সমুদ্র ৫৬ 
তরু ১৬৬, কী ৯« 

সা. প. (১)--৮৭, ক. বি, ৬২ 

রাধা ৭৫, বু. ১১ 

পাঠাস্তর__গী (১) তুয়া দিঠে মিঠি গরলে 
(২) অলখিত। 

ব্যাখ্যা_সোনাঁর চেয়েও উজ্জলবর্ণা এই গৌরী 
বালিকামাত্র । সে লহচরীদের সঙ্গে খেলা করে, অতএব 
তাহার মদনাবেশের কাল উপস্থিত হয় নাই (স৷ 

কাঞ্চনাদপি গৌরাঙ্গী ভোবি বাল্যস্য বলনাঘিহবল। অতঃ 
স্থতরাং শ্রীবৃন্দাবনে সখীভিঃ সহ খেলাসক্তচিত্া সতী 

বিহরতি অতে। মদনাবেশকালে। ন বুতঃ_ রাঁধামোহুন )। 

কিন্ত তোমার কটাক্ষরূপ মিঠাবিষে তাহার ত্গ তৎক্ষণাৎ 

জরজর হুইল--সে শ্বামবর্ণা হুইল। মাধব! সে 
কুলবতী রমণী, অবিচল তাঁর কুলধর্শ। কিন্তু সে দিন- 

রাত্রি তোমার গুণগ্রাম স্মরণ করিয়া করিয়া অতিশয় 

গোপনে রোদন করে। গুরুজনেরা বুঝিতে পারে না, 

পরিজনেরাঁও অবুঝ, তাই তাহার বিষম ব্যাধির স্বরূপ কেহ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

দেখিতে পায় না। তাহার! হয়তো মস্ত্রতম্র অথবা ভাল 

ওঁষধ আনে, কিন্তু শ্টামের নয়নে নয়ন লাগায় সে ষে চোখ 

বুজিয়! সমাধিস্থের স্যাঁয় জড় হইয়া থাকে। কখনও কখনও 
হাত-প1 ইতস্ততঃ চালনা করে, ষেন কোন অঙ্গের উপর 
আর তাহার কর্তৃত্ব নাই (ক্ষণে ক্ষণে স্তবীভূতহত্তপাঁদাছ- 
বয়বশ্য টৈবশ্যেনেতভ্ততশ্গালনং তথা আ্রমময়বাঁণীতি 

অস্যাচুভাবঃ- রাঁধামোহন )। সে ভ্রমময় বাণী ( প্রলাপ ) 

কহিতেছে। কেবল তাহার জ্ঞানসঞ্চারের চিহ্ন দেখা যাঁয় 

তখন যখন কেহ তাহার কর্ণে শ্যামনাম বলে--তখন সে 

চমকিয়। গায়ে কাঁপড় দেয়। গোবিন্দদান অন্য কোন 

প্রকারে আর জানিতে পারেন ন]। 

১৯৫ 

শ্রীরাগ 

নীলরতন কিয়ে নব ঘন ঘটা। 

লখিলে লখিল নয় সে ন। অঙ্গ ছট1১ ॥ 

কদগ্বের কুণ্ে কেবা শ্যাম চিকনিয়াং। 

রূপ দেখি আইন জাতিকুল মজাইয় ॥ 

চূড়ার উপরে মত্ত ময়ুয়ের পাখা । 

মদন-মহেন্ত্-ধঙ্ছ কিবা দিল দেখ] ॥ 

বদন-কমল কিয়ে পৃণমিকে! চন্দ। 
অধর কিশলয় কিয়ে বান্ধুলি বন্ধ ॥ 
তাহে অতি হ্ুমধুর মুরলীকঃ তানে। 
তুলল আখির লাঁজ সাম্বাইল« কাণে ॥ 

নয়ন-যুগল কিয়ে ভ্রমর বিরাজ । 
অলখিতে দংশয়ে যুবতি-হিয়ামাঝ ॥ 

গোবিন্দদাস কহে সে না দিঠি-বিষে । 
না পিলে অধর-নুধা কেব। জীয়৷ আইসে 

সা. প. (১)--৬৩, ক. বি. ৫৫ 
রাধ। ৪৪, গে। ১২, বু ৭ 

পাঠাস্তর--(১) লখিল নহে সে অঙ্গের ছটা। 
(ক্ষণদা ); লখিল নছে লে না অঙ্গের ছটা (গী. 

কী ৬৭, ক্ষণদা ২২1৪, সমুদ্র ৩ 
গীতচন্দ্রোদয় ২১৪ 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

(২) কদস্বতলাঁতে সই শ্যাম চিকনিয়। (ক্ষণদা ) (৩) অধর 
নীধুলী কিয়ে কিশলয়-ছাদ ( ক্ষণদ1)$ অধর স্থকিশলয় 
বাধুলি বন্ধ (গী) (৪) মুবলীর (৫) সাভ্ভাইল (৬) মত্ত 
অলি রাজ (গী)। 

ব্যাখ্য।- হায় সখি! কদ্ধের কুঞ্জে কে সে চিকণকাল1? 

তাহার রূপ দেখিনা জাতিকুল খোয়াইয়। আসিলাম। 

তাহার অঙ্গের কাঁস্তি কি ইন্দ্রনীলমণির ছটা? না, উহা! 

তো কঠিন। বোধ হয় ইহা এক নবীন ও অপূর্বব মেঘ- 

সমুহের দীপ্তি । চেষ্টা করিলেও উহ] দেখা যায় না । তাহার 
চড়ার উপরে মত্ত ময়ূরের পাখা । মদনের ধনুক, না, ইন্দ্র- 

ধু দেখা দিল? তাঁহার ব্দন কি কমল, না, পূৃণিমাঁর 
চন্দ্র; অধর কচিপাতা, না, বাধুলি ফুল? অধরে আবার 

স্থমধুর মুরলীর ধ্বনি। এ স্বর কাঁণে প্রবেশ করায় আমি 
চোখের লজ্জার মাঁথ। খাইলাম । তাহার নয়নযুগলে কি 

হুমর রহিয়াছে? অলক্ষ্যে যুবতীর অন্তরের মধ্যস্থলে দংশন 

করিল। কিন্তু ভ্রমর এ নহে, কেনন। ভ্রমরের বিষ একেবারে 

মর্শের মর্শস্থলে যাইয়া পৌছে না। গোবিন্দদাঁস বলিতেছেন 
এ দৃষ্টির বিষ হইতে বাঁচিবার একমাত্র উপায় হইতেছে 
তাহারই অধরস্থ্ধ। পান করা। (সাঁপে কামড়াইলে কখন 

কখন সাপুড়েরা মুখ দিয়া বিষ চুষিয়। লয়) 

১৯৬ 

ধানশী 

কুঞ্চিত অলক উপরে অলি মাতিল 

মৌলিক মালতী মাঁলে। 

চূড়া চিকুর চারু শিখিচন্দ্রক 

অদ্ধক চারু কপালে ॥ 

সথি বড়ই বিনোদিয়া কাঁন। 
কুটিল কটাখে লাখ লাঁখ কুলবতী 

ছাড়ল কুল-অভিমান ॥ 

মরকত মঞ্তু মুকুর মুখমণ্ডল 

কাম-কামান ভূরুতঙ্গি। 

মলয়৷ চন্দন ভালে বিলেপন 

যাহ দেখি চান্দ কলঙ্কী॥ 

১৪ 

পীতবসন মণি অতরণভূষিত 

উরে লঙ্বিত বনমালে। 

গোবিন্বদাস কহু অপরূপ হেরলু 
বিজুরী তরুণ তমালে ॥ 

গীতচন্দ্োদয় পৃ ১৫৭, কী ৭৮ 

' শব্দার্থ মৌলিক-_মাথার। মরকত মগ্তু মুকুর মুখ- 
মণ্ডল- তাঁহার মুখমণ্ডল যেন মরকতমণি দিয়া তৈয়ারী 
স্রন্দর দর্পণ। কাম-কাঁমাঁন- কামের ধঙ্গ। যাহা দেখি 

চান্দ কলঙ্কী_তীাহাঁর কপালে চন্দন; কপালের শোভায় 

পরাজিত হইয়! চন্দ্র কলঙ্ক ধারণ করিয়াছে । উরে-_- 

বুকে। বিজুরী তরুণ তমালে_-কবি বাঁধাকষ্ণের মিলন 
দেখিয়। বলিতেছেন যেন তরুণ তমালে বিছ্যুতৎলতা৷ শোভা 

পাইতেছে। 

১৯৭ 

ধানশী 

রঙ্গিন সঙ্গে তুঙ্গ মণিমন্দিবে 
দশ দ্িশ হেরইতে রাম] । 

কেো। জানে কি খেনে তোহে দ্িঠি লাগল 

মুবছি পড়ল সোই ঠাম! ॥ 

মাধব কি তুয়। নয়ন সন্ধান। 

কুল-গিরিরাঁজ লাজ-কুচ-কঞ্চুক ১ 
ভেদি মরম সঞ্চে২ হান ॥ 

তুয়া বিরহানলেও জ্বলত কলেবর 

সঘন লুঠই" মহি পক্কা। 

তুহ' স্ুপুরুখমণি তোহে চঢ়ব জানি 

ধনিবধ-বিপুল-কলক্ক৷ ॥ 

মহচরি মেলি, কতহি' আশোয়াসলু* 
বেদন কোই ন।৷ জান। 

গোবিন্দদাস ভণে তোহারি পরশ বিনে” 

কৈছনে রহত পরাণ ॥ 

গীতচজ্োদয় ১৫৩, ক্ষণদা ১১1৪ 
কী ১৩, সং ১৬৩ 

সা, প. (১১৮৮, ক বি. ৬২ 

বৃ ১২, রাধা ৭৬ 



১০ 

পাঠান্তর-_(১) লাজঘন কঞ্চক-গী ও ক্ষ (২) 
পথেগী (৩) বিরহ বিযানলে-গী ও ক্ষ (৪) সঘনে 

লুঠয়ে-গী (৫) চঢ়য়ে-_গী ও ক্ষ (১) সব সখী মেলি-_ 
গী;ঃ সব সহচরী মিলি-ক্ষ (৭) আশোয়াসই-_গী; 

আশোয়াদব-ক্ষ (৮) গোবিন্বদাস ভণ তোহাঁরি পরশ 

বিন--গী;ঃ গোবিন্দদাল ভণ, তোহারি পরখপণ, নছে 

কৈছে বৃহত পরাণ-ক্ষ। 

ব্যাখ্যা _শ্রীরাঁধ। সখীর সঙ্গে উচ্চ মণিমন্দিরে ধাড়াইয়। 
দশদিক দেখিতেছিল, কে জানে কি ক্ষণে তোমার উপর 

দৃষ্টি পড়িল; আর সঙ্গে সঙ্গেই সেই স্থানে সে মুচ্ছিতা 

হইয়া পড়িল। মাধব! তোমার কি অব্যর্থ নয়ন-সন্ধান ! 

কুলরূপ গিরিরাজে সে কামিনী অবস্থিত ছিল, তাহার 

উপর আবার লজ্জ। ও কুচরূপ বন্ম ছিল তাহার পরিধানে, 

তবু তোমার নয়নশর যাইয়। মন্মস্থল বিদ্ধ করিল। এখন 

তোমার বিরহরূপ বিষের আগুনে তাহার দেহ জলিতেছে। 

সে বারবার ভূমিস্থ ক্দমে লুটাইতেছে (ঠাণ্ডা হইবার 
. আশায় )। মাধব, তুমি স্থপুরুষদের শিরৌমণি ) তোমাতে 

যেন স্বন্দরবীকে বধ করিবার দায়িত্বূপ বিপুল কলঙ্ক না 

লগে। আমর! সহচরীরা। মিলিয়। তাহাকে কত আশ্বাস 

দিলাম; কিন্তু তাহার যে কোথায় বেদনা তাহা তে: 

জানি না। গোবিন্দদীস বলেন, তোমার স্পর্শ বিনা তাহার 

জীবন কিরূপে রহিবে? ( “€তাহারি পরশপণ' পাঠে মানে 
হইবে সে পণ করিয়াছে তোমার স্পর্শ না পাইলে 

প্রাণত্যাগ করিবে) 

১৯৮ 

ধানশী 

তুয়। অপরূপ রূপ হেরি দুর সঞ্ঞে 

লোচন মন দুছ ধাঁব.। 

পরশক লাগি আগি জলু অস্তর 
জীবন রহ কিয়ে যাঁব১ ॥ 

মাধব! তোহে কি কহব করি ভঙ্গি। 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

প্রেম অগেয়ান দহনে ধনী পৈঠলি 

জন তু দহই১ পতঙ্গী | 

কহত সম্থাদ কহই ন পাঁরইৎ 
কাহে বিশোয়াসব বালা । 

অনুখন ধরণী- শয়নে কত মেটব' 

তন্ঠ অতনশর জাল। ॥ 

কালিন্দী-কুল- কদন্ব'-কাঁনন 

নামে নয়নে ঝরু বারি। 

গোবিন্দদাঁস কহই" অব মাধব 
কৈছে জীয়ব বরনারী । 

সা. প্. (২)২৩, সা. পা গীতচন্দ্রোদয় ১৪*, সমুদ্র ১৬২ 
(১)- ৮৬ ক. বি. ২৯*৩ ও ৬২ ক্ষণদ] ১৪।৪, তরু ১৫৮ 
বৃ ১২, রাধা ৭৪ 

পাঠান্তর--(১) জীবন রহত কি যাব-_ক্ষ (২) দহত 
-তরু ও ক্ষ (৩) কহই নাহি জানই-ক্ষ (৪) মিটব-_ 

ক্ষ (৫) কদম্বক--তরু, কদন্কো-ক্ষ (৬) নয়ন-_ক্ষ 

(৭) কহত-ক্ষ। 

ব্যাখ্যা শ্রারাধার অসহনীয় দুঃখ দেখিয়া সথী 

মাধবকে বলিতেছেন_- তোমার অপরূপ রূপ দুর হইতে 
দেখিতেই স্থন্দবীর নয়ন ও মন উভয়ই তোমার প্রতি 
প্রধাবিত হইল; তোমার ম্পর্শলাভের জন্য অন্তরে যেন 

অগ্নি প্রজলিত হইল। তাহাতে জীবন যায় কি থাকে 

বল] যায় না। (তোমার স্পর্শীমৃতবর্ণেই এ অগ্নি 

নির্বাপিত হইতে পাবরে-_-অন্য উপায়ে নহে।) মাধব! 

তোমাকে ইঙ্গিত করিয়া আর কি বুঝাইব? শ্রীরাঁধা 
প্রেমজনিত মোহরূপ অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছে; যেন 

পতঙ্গী অগ্নিতে দেহ পুড়াইতেছে। শ্রীরাঁধা তোমার 

কাছে সংবাদ পাঠাইতে চায় ; কিন্তু কথা বলিতে যাইয়াও 

বলিতে পারে না। কুলবতী সে কাহাকেই বা বিশ্বাস 

করিয়া এই পরকীয় প্রেমের কথা বলিতে পারে? 

( অবশ্ঠকথনীয়মপি বিশ্বাসপূর্বকং ন কথয়তি যতঃ 
কুলাঙ্গনা । অতঃ স্থতরাং ত্বকৃতাহতঙ্গশরজাল1 কথং 

দুরীভবিষ্যতি__রাধামোহন।) তাই সে সর্ধদ1 মাটীতে 
শয়ন করিয়া থাকে? কিন্ত তাহাতে কি সুন্দর কামদেবের 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

(এ সেই অতন্গ কাঁম নহে, এ স্থৃতন কামদেব-__অর্থাৎ 
মাধব ) শরজাল। দূর হয়? যমুনীর কুলের কদম্ববনের 

নাম করিলেই তাহার নয়ন হইতে অশ্রধার! প্রবাহিত 

হয়। গোৌবিন্দদীস শ্রীরাধার এই দশার কথ। মাঁধবকে 
জানাইয়! জিজ্ঞীস। করিতেছেন, এখন এ নারীশ্রেষ্ঠ কেমন 
করিয়! ব1চিবে বল 

১৯৯ 

ধানশী 

সজনি! মরণ মানিয়ে বু ভাগি। 

কুলবতী তিন পুরুষে ভেল আরতি 

জীবন কিয়ে সখ লাগি। 

পহিলে শুনলু হাম স্যাম ছু আঁথর 

তৈথণে মন চুরি কেল। 
না জানি কোন এছে মুরুলি আলাঁপই 

চমকই শ্রুতি হরি নেল। 

না জানি কোন উহ পটে দরশাঁওলি 

নব জলধর জিনি কাঁতি। 

চকিত হইয়! হাম যাহা যাহ। ধাইয়ে 
তাহ। তাঁহ। রোধয়ে মাতি ॥ 

গোবিন্দদাস কহয়ে শুন স্থন্দরি 

অতএ করহ বিশোয়াস। 

যাকর নাম মুরলীরব তাকর 

পটে ভেল সে পরকাঁশ ॥ 

ক. বি. ৪৪৪ গীতচজ্জোদয় ২৪ 

পাঠীস্তর--ক. বি. পুধিতে আরস্ত-_পহিলে শুনিলু 
হাম ইত্যাদি। শেষে ভণিতা_ 

এক পুরুখে তিন অন্গমানিয়ে 
মরমে কয়লি তুছু ভেদ । 

গোবিন্দদাঁদ কহে পহিল সম্ভাষণে 
টুটব বিরহ বিচ্ছেদ ॥ 

ব্যাখ্যা-_সথি ! আমার মরণই ভাল ( মরণকে আমি 
মৌভাগ্যের ফল বলিয়া মনে করি)। আমি কুলবতী 

১৪ এ 

রমণী; আর আমার কিনা তিনজন পুরুষে অন্ুরক্তি 

ঘটিল! এ জীবনে আর কি সখ! প্রথমে আমি শ্তাম 

এই ছুই অক্ষর শুনিলাম ) নাম শুনিয়াই আমার মন চুরি 
গেল। তার পর কোন একজনের মুরলী আলাপ শোন! 
মাত্র আমি বিস্মিত হইলাম আমার কান যেন সে চুরি 
করিয়া লইল (অর্থাৎ আমার কানে মুরলীধ্বনি ছাড়া 

আর কিছুই শুনিতে পাই না)। তার পর আবাঁর 
তৃতীয় একজনের সঙ্গে প্রেম । কে যেন চিত্রপটে তাহার 

নবজলধরকে হারমানানো কাস্তি দেখাইল। তাহা 

দেখিয়া বিস্মিত হইয়া আমি যেখাঁনে যেখানে পলায়ন 

করি, সে যেন সেইখানেই মত্ত হইয়া আমার সামনে 

ঈাড়ায়, আমার পথ রোধ করে । গোবিন্মদাস বলিতেছেন, 

স্থন্দরি! শোন, আমার কথা বিশ্বাস কর, যাহাঁর নাম 

শুনিয়। মুগ্ধ হইয়াছ তাহারই মুবলী তুমি শুনিয়াছ, আর 
চিত্রপটে তাহাঁরই ছবি দেখিয়াছ--স্ুতরাঁ একজনেই 
তোমার প্রেম হইয়াছে, তিনজনে নহেঁ। 

মন্তব্য তুলনীয় : বিদপ্ধমাধব-_ 
একস্ত শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কষ্ণেতি নামাক্ষরং 
সান্দ্রোন্নাদ-পরম্পরামুপনয়ত্যন্ন্ বংশীকলঃ। 

এষ ন্ষিপ্ধ-ঘন-ছ্যুতির্ঈনপসি মে লগ্নঃ সকৃদ্বীক্ষণাৎ 

কষ্টং ধিক্ পুরুমত্রয়ে রতিরভূন্মন্তে মৃতিঃ শ্রেয়সী ॥ 
অর্থাৎ_সখি। একজনের কৃষ্ণ এই ছুই অক্ষর নাম 

কর্ণে প্রবেশ করিয়। মতি বিলুপ্ত করিয়াছে, অন্য একজনের 
বংশীধবনি অত্যন্ত উন্লাদদশা! ঘটাইতেছে, আবার আর 

এক সিপ্ধয়েঘদ্বাতি পুরুষকে দেখিয়া! আমার মনের মধ্যে 

তাহার চিত্র লাগিয়া রহিয়াছে। হা কষ্ট! হা ধিকৃ! 

তিনজন পুরুষে প্রেম করাঁর চেয়ে মৃত্যুও ভাল। 

যছুনন্দনদাঁসের পদ্যান্থবাদ-- 

কষ ছু আখর, অতি মনোহর, পহিলে শুনিল কার 
তাঁতে গরাঁসল, মতি যে সকল, ধর্ম করম আর ॥ 
সই গে। কহিম্থ এ তোহে সার। 

এ তিন পুরুষে চিত্তের আরতি, কি কাঁজ জীবনে আর 
আন পুরুষের বংশী মনোহর, শুনিল মধুর গান। 
তাতে পরমাদ, চিত্ত উনমাদ, আন ন শুনয়ে কান ॥ 



১৪৮ 

এ চিত্রপটেত, নবীন মুরত, নবঘন জিনি তন । 

ইহার দরূশে, পরম হুরিষে, মগ্ন ভেল মন জন ॥ 

এ সব শুণিয়।, সখাগণ হিয়।, হরিষ পায়ল অতি। 

এ যদুনন্দন, দাস তহি ভণ, ভালে সে চিন্তিত মতি 

২০০ 

নবাড়ী 

*মপুর মধুর তুয়। রূপ 

জগজনলোচন-অমিয়।-স্বরূপ ॥ 

রূপ চাহি গুণ নহে উন। 

সে। তন্চ তেজবি কাহে মহী করি শুন । 
সুন্দরি মোহে না কহ আন ছন্দ১। 

হাম বলি যাঁও তুয়। মুখচন্দ ॥ 
তবু” সফল দিন" মোর । 

রাই শুতব যব কাঙ্ক কোর" ॥ 

হাম পৈঠব কাঁলিন্দী বারি। 
তবহু মনোরথ পূরব তোহারি ॥ 

যতন* করব হাম সোই। 
কাহ্ু যৈছে তুয়। বশ হোই ॥ 

গোবিন্দদাঁস+ ভালে জান। 

তুয়া বিণ কান্ুক জলত পরাণ ॥ 

ক. বি. ৫৫ ক্ষণ] 91৬, তরু ৪৬, সমুদ্র ৬ 

ণ গীতচন্ত্রোদয় ২৪১ 

পাঠান্তর_ 
(১) ইথেনাহি হয় আন ছন্দ ( ক্ষণদ। ), মৌহে না 

কর আন ছান্দ__( তরু) (২) ক্ষণদায় ইহার পর 

অতিরিক্ত ছুই চরণ-_ 

যতন করব হাম সোই। 

হরি ফৈছে তুয়। নয়ন-পথ হোই ॥ 
(৩) তঙ্গ (৪) যব তু রৈঠবি কান্ক কোর 
(৫) যতন করব ইত্যাদি ছুই চরণ ক্ষণদায় নাই। 

(৬)ক্ষণদায় ভণিতা : 

গোবিন্দদামের পদাবলী ও তাহার যুগ 

গোবিন্দদীম পরমাণ। 
তুয়া বিনা কাঁচ কি ধরয়ে পরাণ ॥ 

শব্দার্থ--জগজনলে।চন - অমিয় - স্বরূপ-_পৃথিবীর 
লোকের চক্ষুর নিকট অমৃতন্ববূপ আম্বাছ্। কূপ চাহি 

গুণ নহে উন ইত্যাদি--তোমাঁর রূপের চেয়ে গুণও কম 

নয়। এমন বূপগ্ুণবতী তুমি পৃথিবী শূন্য করিয়া দেহ 

ত্যাগ করিবে কেন? হাম বলি যাও তুয়া মুখচন্দ_ 
আমি তোমার মুখচন্দ্রের বলিহাঁরি যাঁই। গোবিন্দদাস 

ভাঁনে জান ইত্যাঁদি-গোবিন্দদাস খুব ভাল করিয়াই 

জানে যে, তোমার জন্য কারও প্রাণ আকুলি-বিকুলি 

করিতেছে । 

২০১ 

অবণে শুনলু হাঁম কানক নাম। 

ধায়ল চপল নয়ন তুছ ঠাম ॥ 

চিরদিন ফণি মণি-মগণ্ডল ঠাম। 

পেখলু নটবর সো ঘনশ্যাম ॥ 

এ সখি ! কে। জানে পুন কথি লাগি। 

তদ্বধি হৃদয়ে জলত মঝু আগি ॥ 

মোরে হেরি করু ছিরিদাঁমক কোর । 

তৈছন করইতে মঝু মন ভোর । 
ছুই ভূজ বন্ধন দুহু' করু কেরি । 

মঝু লোচন ঝরু সো মুখ হেরি ॥ 

নারী শুনয়ে যবে তৈছন যোগ। 

জানলু তবহি জনম ফল ভোগ ॥ 
অতয়ে সে কি ফল জীবন পাপ। 

গোবিন্দফীস কহ মিটব সম্ভাপ॥ 

গীতচন্ত্রোদয় ২৫৭ 

ব্যখ্যা-কান্ুর নাম যখন আমি কানে শুনিলাম 

তখনই আমার চঞ্চল নয়ন তাহার পানে ধাবিত হইল-- 

চিরকাল সর্প ই মণিসমূহের আধারস্থান বলিয়। জানিতাম ; 

কিন্ত নটবরবেশী ঘনশ্তামকে দেখিয়া সে ধারণ] দুর হইল-- 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

' তাহার অঙ্গে বু মণির শোভা )। সখি! জানি না 

কেন, কিসের জন্য, সেই হইতে আমার অন্তরে যেন 
আগুন জ্লিতেছে। তিনি আমাকে দেখিয়। শ্রীদামকে 
আলিঙ্গন করিলেন, সেইরূপ করিবার জন্য আমার মন 

উন্মত্ত হইয়াছে । ছুই বাহুতে বন্ধন করিয়া দুইজনে 
খেলিতে লাগিলেন; তীহার মুখপাঁনে চাহিয়া আমার 

নয়ন দিয়। বারিধারা বহিতে লগিল। কোন মেয়ের 

যদি এমন দৈবযোগ ঘটে তাহ। হইলে জন্ম ভরিয়। তাঁহার 

কল ভোগ করিতে হয়-_জানিলাঁম। সেইজন্য বলিতেছি 

আমার পাপজীবন রাখিয়া কি ফল! গোবিন্দদাস 

স্তন! দিয়া বলিতেছেন, তোমার সম্ভীপ নিশ্চয়ই 

দর হইবে--দয়িতের সঙ্গে অবশ্ঠই তোমার মিলন 
ঘটিবে। 

২০২ 

এ সখি! কহইতে কহই না জান। 

সে। ফুলবন কাহে আজু ভেল আন ॥ 

মাধবী-পরিমলে মঝু মন দহই। 

মালতী হেরি নয়নজল গলই ॥ 

যুথিক পরশে চমক জন আগি। 
রঙগণ সঙ্গে অঙ্গে জন আগি॥ 

তোড়তে কুমুদ সঘনে কর কাপি। 

কমলকে নাঁমে জীউ দেই ঝাপি॥ 

গরল সরিখ বরিখে মকরন্দ । 

নিশি দিশি কিশলয় লাগল ধন্দ॥ 

সহই না পারিয়ে অলিকুল রোল। 
কোঁকিল কলরবে অতি উতরোল ॥ 

দক্ষিণ পবন কাহে ভেল বাম। 

গোবিন্দ কহ দিনকর পরণাম ॥ 

গীতচন্ত্রোদয় ২৫৭ 

১৩৯ 

শবার৫থ__আজু ভেল আন- আজ অন্যরকম হইল। 
মাধবীর স্থগন্ধে মন তৃপ্ত হয়, কিন্তু আজ দগ্ধ হইতেছে। 

মালতী দেখিয়! নয়নাশ্র বহিতেছে। অগ্রিম্পর্শ করিয়! 
লোকে যেমন চমকিয়া উঠে, যুখিক। ফুল ছু'ইয়া আমি 

সেইরকম করিতেছি । তোঁড়তে কুমুদ সঘনে কর কাপি-_ 

কুমুদ ফুল তুলিতে যাঁইয়। বারবার হাত কাপিয়! উঠিতেছে। 
গরল সরিখ ববিখে মকরন্দ--কমল আজ বিষের মতন 

মধু বর্ষণ করিতেছে । গোবিন্দ কহ দিনকর পরিণাম-- 
গোবিন্দদাস শ্রীরাধাকে সুষ্যপূজা করিতে উপদেশ 

দিতেছেন। স্য্যপূজার ছলে কাননে শ্রীরুষণের সঙ্গে 
মিলন ঘটিতে পারে। 

তুলনীয় : বিদ্যাপতি-_ 
কুন্থমিত কানন হেরি কমলমুখি 

মুদি রহএ ছুই নয়ান। 

কোৌকিলকলরব মধুকরধ্বনি শুনি 
কর দেই পল কান ॥ 

২০৩ 

তোড়ী 

মুঞ্ি যদি বলে। পাঁসরে৷ কান 

মনে সে না লয় আন। 

তিল আধ তার মুখ ন। হেরিলে 

নিঝবে ঝরে নয়ান ॥ 

শুন শুন শুন পরানের সই 
কাঁনুর পিরিতি কাঁজে। 

তন্গমন ধন ভেল পরাধীন 

কি আর করিবে লাজে ॥ 

হ্টামের নামে সে পরাণ উছলে 

এছন পড়ল অকাজে। 

ঘি শুনিতে ন। চাহে কার বচন 

কানে সে মুবলী বাজে ॥ 



১১৩ 

যদ্দি চলিতে ন| চাহে কানাইর পাশে 

চরণে থির ন। বাদ্ধে। 

গোবিন্দদাম কহে কানুর লাগিয়া 

ভালে সে পরাণ কান্দে ॥ 

তর ৯০৭ সা. প. (১)--১৪৫ 
বরাহনগর ৪ (১)--১৪৭ 

২০৪ ৮৮ 

স্থহই 

আঁধিক আধ আধ দিঠি অঞ্চলে 

যব ধরি পেখলু ক।ন। 
কত শত কোটি কুহ্ম-শরে জরজর 

রহত কি যাঁত পরাণ 

সজনি। জানলু বিহি মোহে বাম। 

দউ লোঁচন ভবি যে! হরি হেরুই 
তছু পায়ে মঝু পণণাম ॥ 

স্থনয়নী কহত কান ঘন শ্ঠটামর 

মোহে বিজুরি সম লাগি। 

রমবতী তাক পরস-রস ভাসত ১ 

হামারি হাদয়ে জলু আগি ॥ 

প্রেমবতী-প্রেম লাগি জীউ তেজই 
চপল জীবনে রাখত মঝু সাধ। 

গোবিন্দদাস ভণে শ্রীবল্লভ জানে 

বমবতি বস মরিয়াঁদত ॥ 

সা. প. (১)--১৪২ 

বৃ ১৮, রাধা ১১, গো ২৫ 

পাঠাস্তর--(১) মাগয়ে-_গী (২) জঙ্ছ__গী 
(৩) গোবিন্দদান ভণে কহুই শ্রীবল্পভ 

জানই রসমরিয়াদ-গী। 
_ভাবার্থ-_প্রীকষ্েের রপের এমনই প্রভাব যে, অর্ধেকের 

অর্ধেকের অর্ধেক চক্ষুর কোণ দিয়! (সারা নয়ন মেলিয়। 

গীতচন্ত্রোদয় ২৭২, তরু ২৩৪ 
কী ২৪৬ 

গে।বিন্দদাঁসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

নহে) খন হইতে শ্রীরুষ্ণকে দেখিয়াছি, তখন হইতেই 
কত শত কোটি কন্দর্পের পুষ্পবাণে জর্জরিত হইয়াছি। 
এই যন্ত্রণায় আমার প্রাণ রহিবে কি যাইবে বুঝিতে 

পাঁরিতেছি না। সখি! বুঝিলাম বিধাতা আমার প্রতি 

বিরূপ-_ আমাকে ক্ষমত। খুব কমই দিয়াছেন। অন্তে ছুই 

চোখ ভবিয়। হরিকে দেখিয়। থাকে, আমি তে] পারি না; 

একটু অপাঙগদৃষ্টিতে দেখিয়াই আমার এই ফল হুইয়াছে। 

স্থতরাঁং যাহারা ছুই চোখ ভরিয়া হরিকে দেখিতে সমর্থ 

তাহাদের পায়ে আমার প্রণাম। যাহার৷ স্থনয়নী (যাঞ্ধের 

ভাল চোখ আছে ) তাহারা বলে কানাই দেখিতে 

মেঘের মত শ্তামল। আমার তে। ভাল চোখ নাঁই, তাই 

আমার কাছে তাহার রূপ বিদ্যততুল্য মনে হয়__আমার 

নয়ন ধাঁধিয়া যাঁয়। যাহারা রসবতী তাহার! কাহগর 

স্পর্শনসে আনন্দসাগরে ভাসে, আমার অঙ্গে একটু স্পর্শ 

লাগিলে আমার হ্থায়ে যেন আগুন লাগিয়! যায়। 
প্রেমবতীর! প্রেমের জন্য জীবনত্যাগ করেন কিন্তু আমার 

চপল জীবন ধারণেই সাধ। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় 

লিখিয়াছেন--“চপল শব্দের ধ্বনিদ্বারা কবি বুঝাইতেছেন 
যে, জীবন চিরস্থায়ী না হইয়া চঞ্চল ও বিনশ্বর হওয়ায় 

শ্রবাধার হৃদয়ে গভীর আক্ষেপ রহিয়াছে; কারণ জীবন 

অনস্ত হইলে, তিনি অনস্তকাল ধরিয়] শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরসের 

আস্বাদন করিতে পারিলে, বোধ হয় কিঞ্চিৎ তৃপ্থিলাভ 

করিতে পারিতেন।” 

গোবিন্দদাঁস ভণিতায় বলিতেছেন যে, ্রীবল্পভ রসবতীর 
রপমধ্যাদা জানে । কবি বল্পভের ভণিতাঁয় (যাহ! 

বিষ্ভাপতির পদ বলিয়া সারদাচরণ মিত্র মহাশয় প্রকাশ 

করিয়াছেন ) পাওয়া যায় :_ 

জনম অবধি হাম ও রূপ নেহারলু' 

নয়ন না তিরপিত ভেল। 

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলু 

হৃদয় জুড়ন নাহি গেল ॥ 

শ্রীবাধার মধ্যাদার প্রমাণন্বরূপ উক্ত পদকেই যদি 

গোবিন্দদাস লক্ষা করিয়া থাকেন তাহা হইলে এ 
স্থুবিখ্যাত পদ্টী বল্পভেরই রচন। বলিতে হয়। 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

২০৫ 
শ্রীগান্ধার 

আচরে মুখশশী গোয়। 

ঝর ঝর লোচনে রোয় ॥ 

কারণ বিন্ক খণে হসই। 

উতপত দীঘ নিশসই ॥ 

গুন শুন নুন্দর শ্যাম। 

প্রেমকো ইহ পরিণাম ॥ 

তাতল তন্গ নহি ছোটই। 

সতত মহী-তলে লুঠই ॥ 

কাহুকে। কছু নাহি কহই। 

কে। অছু বেদম সহই ॥ 

জগভরি কুলবতী বাদ। 

ক! দেই কহুব সম্বাঁদ ॥ 

গোবিন্দদাস আশোয়াসে । 

জীবই তয়! অভিলাষে ॥ 

প. ১৯০ সমুদ্র ৬২, তরু ১৭৪ 
গীতচন্ধে দয় ১৩৪, ক্ণদা। ১২1৪ 

শবীথ- গোয়-_লুকায়। রোয়--কাদে। কারণ বিশ 
খণে হসই--বিনা কারণে হাসে; ইহ1 উন্মাদদশার লক্ষণ। 

উতপত দীঘ নিশসই--তাহার দীর্ঘশ্বাস উত্তপ্ত । তাঁতল 

তনু নহি ছোটই-_গায়ের গরম কখনও কমে না, তাই সে 

ঠাপ্ত। হইবার জন্য সর্বদ। মাটাতে লুটায়। কো অছু বেদন 

সংই-_এত বোদন। সহ করিয়াও শ্রীরাঁধ। জীবিত আছেন; 

অন্ে হইলে পাঁবিত না । | 

মন্তব্য-_সখী ্রীরাধার উন্মাদদশা! ও ধের্যাশীলত্ব 
দোষণ। করিতেছেন । গোবিন্দদান 'জীবই তুয়। অভিলাষে 
বলিয়া 'তদদেকশরণত্র জানাইতেছেন। শ্রীলরাধামোহন 

ঠাকুরের টীকা--“এতাদৃশোন্াদদশীয়ামপি, স্বসখ্য। 
ধৈর্যাশীলিত্বং তদেকশরণত্বং চ আচরে মুখশশীত্যাদিন। 

কথয়তি। যদ্থপি পূর্বপূর্ধদশায়াং 
সদিকশরণত্বং তথাখি বৈয়গ্র্যদশায়াং 

১১১ 

তদেকশরণত্বমুক্তমূ। “কারণ বিন্গ খন হসই" ইত্যনেন 
উন্নাদে। ব্যঙ্গ: অত্রাট্রহাসে। নটনমিত্যাদি রসামৃতসিদ্ব'জ- 
ভক্তক্ষণাৎ। নুন্দরশ্তাম ইত্যত্র স্ততি:স্পইটা। নিন্দাপক্ষে 

হুন্দরোহপূর্বঃ শ্যাম: কালম্তম্মাদস্তর্বহির্মলিন ইতি ভাবঃ। 

তথ “প্রেমক ইহ পরিণাঁম' ইত্যনেন তশ্তাঃ প্রেয়ঃ পরিণাম 

দশা অতুযুংকটোৎকটদশ! ভূতাহবিদগ্ধস্য তব প্রথমদশাপি 
নেতি ভাব:। 'তাতল তন নাহি ছুটই' ইত্যনেন তাপোহপি 

আদিপদেনাস্তাঙ্ছভাবঃ। 'সতত মহীতলে লুঃই? ইত্যনেন 

বিপরীতক্রিয়৷ বোধ্য11” 

২০৬ 
ধানশী 

হ্ন্দরি ধরবি বচন হামার । 

কান্ক প্রেম-রতন পুন গোঁপবি 

বেকত করবি কুলাচাঁর ॥ 

ধৈরজ লাজ করণ তুয়া সমুচিত 

শূনবি গুরুজন-ভাঁম। 
আঁপনক মাঁন আপে পুন রাঁখবি 

ধৈছে নহত উপহাম॥ 

তুয়া মম কো পুন আছয়ে ব্রিতুবন 

কুলশীলবতি গুণবস্ত। 

এছন ছু" কুল হেরইতে উজোর 
ধন-জন গৌরব অস্ত ॥ 

ভাব অঙ্কুর যব হোয়ব অন্তর 

আনত দেয়বি চীত। 

গোবিন্দ কহ এছে প্রেম নহ 
অন্তরাগ-গতি বিপরীত ॥ 

ক. বি. ৭৭ সমুদ্র ২৪৫, তরু ৭৫*, কী ২৭৩ 

ব্যাখ্যা- সখী শ্রীরাধাকে উপদেশ দিতেছেন- সুন্দরি, 

প্রীরাধিকায়া- আমার কথা গশুন। কাহ্থর প্রেমনূপ বত্ব গোপন করিয়া 

পুনবিল্মরণাঁদি- রাঁখিবে ? বাহিরে কুলাচারের প্রতি নিষ্ঠা প্রকাশ করিবে। 

পকারেচ্ছা জাতা সা ন ভূত! অত এতদ্শায়ামপি দার্চোন তুমি ধৈর্য ও লজ্জা হারাইতেছ, কিন্তু তোমার কর্তবা 



১১২ 

হইতেছে ধৈর্ধ্য লজ্জা রক্ষা! করা এবং গুরুজনের কথার বশ 

হইয়| চল। | নিজের মান নিজেই রক্ষা করিও, যাহাতে 

উপহান ন। ঘটে। তোমার মতন কুলে ও শীলে গুণবতী 

আর ত্রিভুবনে কে আছে? এইপ্রকার পিতৃকুল ও 

স্বামিকুল উভয়ই কাহার উজ্জল % ধনজন ও গৌরবের 

এতাদুশ পরাকাষ্ঠ। আর কাহার আছে? ভাবের অস্কর 

যখনই অন্তরে দেখ। দিবে, তখনই অন্য দিকে মন দিয়া মনকে 

সংযত করিও । গোবিন্দদাস সথীর এই সব উপদেশের 

প্রতিবাদে জানাইতেছেন যে, প্রেমের শ্বভাব এরূপ নহে, 

অন্রাগের গতি বিপরীত ; উহাতে বাধা দ্রিতে গেলে 

উহ! আরও প্রবল হইয়া উঠে। 

২০৭ 

তথ। বাঁগ 

মুখ দ্বিজরাঁজ অলক কুলবঞ্চিত 

শুতি অবগাহক দীঠে। 

অবনত ভাঙ দশনগণ নির্মল 

শুকসম ভাখন মীঠে ॥ 

মাধব তোহে মুনিগণ অবিশেষ। 

নিকরুণ কাম জিতএ কৈছে কামিনী 
মোহে কহবি১ উপদেশ ॥ 

পহিলহি ম্বামি- বিমুখ হাম শৈশব 
অব যৌবনভয় মানি। 

মুবলিক সাঁন বুঝই নাহি পাঁরিএ 

নয়ন বয়নে কহ বাণী॥ 

মন্দির ছোড়ি অতএ বনে আওলর 

তুহু সহজই বনবাসী। 

রৃতিপতি জিতি  যৈছে তুয়া কিরিতি 
গোবিন্দদাস পরকাশী ॥ 

সা. প. 0)--৭৬, ক. বি. ৬৯৭ সংকীন্রনামৃত ৪২ 
গো ১৫, বরাহ ১ ৫), রাধা ৬৫ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

মুনিগণ অবিশেষ। (১) করবি--বরাহনগর পুথি পৃঃ ২ 
(২) পিরিতি__সংকীর্তনামৃত। 

শব্দ।ঁ_ছিজরাজ_ চন্দ্র। শ্রুতি অবগাহক দীঠে-_ 

আকর্ণবিস্তৃত নয়ন। দশনগণ-_দস্তপংক্তি। ভাখন-_ 

বাক্য। নিকরুণ কাম-_মদন করুণ। জানে না । জিতএ-- 

জয় করে। নয়নে বয়নে কহ বাণী--শুধু মুখ দিয়াই কথ। 
বলে না-_নয়নের দুষ্টিভঙগিতেও মনের ভাব প্রকাশ পাঁয়। 

ব্যাখ্যা গ্রারাধ। প্রকুষ্ণকে বলিতেছেন যে, হে মাঁধব' 

তোমার সঙ্গে মুনিদের অবিশেষ অর্থাৎ পার্থক্য নাই। 

তাহার ছয়টি কারণ_(১) তোমার মুখ চন্দরম্বরূপ ( শ্লেদ- 
মূলক ধ্বনি--( দ্বিজশ্রেষ্ট ) (২) অলক (চূর্ণ কুস্তল' 

কুল-বঞ্চিত অর্থাৎ যুথ্রষ্ট (শ্লেষমূলক ধ্বনি_মুনিদের 
ন্যায় সঙ্গবিহীন ) (৩) দৃষ্টি শ্রুতিষ্পর্শী ( ধ্বনি__বেদ- 
পারদশী ) (৪) আনত ভাঙ অর্থাৎ বশীর উপর দৃষ্টি 

স্থাপিত বলিয়। ভ্রযু্গল আনত (ধ্বনি--বিনয়ে অবনত ! 

(৫) দশনগণ অর্থাৎ দস্তরাজী নিম্মল (৬) ভাষা অর্থাং 

বাক্য শুকপক্ষীর বাক্যের ন্যায় মিষ্ট ( ধ্বনি-_শুকদেবের 
দ্বাব| কথিত শ্রীমস্ভাগবতের ন্যায় মিষ্ট )। তোমা৭ 

সঙ্গে মুনিদের যখন এতগুলি সাদৃশ্ঠ আছে তখন তুমিই 
আমাকে উপদেশ দিবার শ্রেষ্ট পাত্র । কি বিষয়ে উপদেশ 

এ বিষয়ে যে কামিনী ( অর্থাৎ কামযুক্তা নারী ) নির্দয় 
কামকে কিরূপে জয় করিতে পারে। (শ্রীরাধার বাক্যের 
ধ্বনি এই যে, শ্রীকষ্চই শ্রীরাধাকে কামদেবের নির্দয় 

উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিতে পারেন--তাই তিনি তাহার 
কাছে আনিয়াছেন। ) শ্রীকৃষ্ণ উত্তরে বলিতে পারেন যে. 
তুমি তোমার স্বামীর কাঁছে এ বিষয়ে জিজ্ঞানা করিলেই 
পাঁর। এই আশঙ্কা করিয়। শ্রীবাধা বলিতেছেন--আমি 
ছেলেবেলা হইতেই স্বামীর প্রতি বিমুখ ; তাই এখন যৌবন 
উপস্থিত হওয়ায় ভীত হইয়া তোমার কাছে উপদ্দেশ লইতে 

আসিয়াছি। শ্রীরুষ্ণ যদি বলেন যে, আমি তে। মুরলীর 
ধ্বনির হ্বারাই তোমাঁকে বলিয়াছি। তাহার উত্তরে যেন 
রাঁধা বলিতেছেন যে, মুরলীর ওদব অস্পষ্ট কলধ্বনি বুঝিতে 
পারি না, তুমি চোখের ও মুখের ভাষায় ( নয়নে বয়নে 

পাঠীভ্তর-_সাঁ. প. পুথির আরম্ত-_মাঁধব! তোহে স্পষ্ট করিয়া বল (যে, আমি তোমাকে ভালবাসি )। 



গোবিন্দদীসের পদাবলী 

ডুদি তো মুনিদের মতন সহজেই বনবাপী, তাই ঘর ছাড়িয়। 
“ন্দির ছোঁড়ি ) বনে আঁপিলাম। গোবিন্দদাঁস সথীভাঁবে 

৭ করিয়া বলিতেছেন যে, রতিপতি কন্দর্পকে জয় করিয়। 

2 যে কীহি স্থাপন করিয়াছেন তাহ! তিনি প্রকাঁশ 

কর্রেতেছেন-বাঞ্জনা এই যে, কামদমনে প্রিকৃষ্ণের যে 

শপুণতা তাহ! সখীদের কাহারও অজান। নাই। তাই 

দ্াহাঁর। শ্ররাধাকে শ্ররুষ্ণের নিকটে উপদেশ লইতে 

”"17ইঈয়াছেন। সতীশচন্দ্র বাঁয় মহাশয় কৃত ব্যাখ্যা 

“পাঁচী” বৈশাখ ১৩৩১ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য । 

২০৮ 
বরাড়ী 

মাধব, ধেরজ না কর গমনে। 

তোহাবি বিরহে ধনী অন্তর জর জর 

মাঁনস মীলন শমনে ॥ 

ধুলি-ধুসর ধনী ধৈরজ ন| রহ 

ধরণী শুতল ভরমে। 

নুকত কবরী ভার হার তেয়াগল 
তাঁপিত তিসিত পরাণে ॥ 

বিগলিত অন্বর সন্ধর নহে ধনী 

স্থুর-স্থৃতা রবে নয়নে । 

কমলজ কমলেই কমলজ ঝাপল 

সোই নয়ন-বর বয়নে ॥ 

মা বোলই ধনী ধরণী-তলে নুরছলি 

প্রাণ প্রবোধ না মানে। 

কহই চতুধি ধনী আর কিয়ে হোঁয় জানি 
গোবিন্দদাদ পরমাঁণে ॥ 

বাধ। ৭৯, ক. বি. ২৯০৬ তরু ১৬৩, কী ৯৩ 

াবার্থ_ধৈরজ না কর গমনে-_যাইতে বিলঙ্গ করিও 

ন|। মানস মীলন শমনে--তোমাঁর বিরহে জরজর 

হইয়৷ বাঁধা মৃত্যুর সহিত মিলিত হইবার সংকল্প 
করিয়াছে । তাপিত তিমিত পরাণে--তাহার প্রাণ তণ্ঠ 

১৫ 

১১৩ 

ও তূষিত। অন্বর--বন্ত্র। স্থর-স্থৃতী শ্রবে নয়নে চোখে 

স্বর অথাৎ দেবতাদের অন্যতম গিরিরাঁজের কন্তা! সুরধুনী 

বহিতেছে। কমলজ কমলেই কমলজ ঝাঁপল-_স্ুন্দর পন্ম- 

তুল্য নয়নকমল হইতে জাত কমল অর্থাৎ জলদ্বার৷ কমলজ 

অর্থাৎ জলজাত বদনকমলকে ঢাঁকিল। চোখের জলে 

মুখ ভাসিয়া গেল। 

২০৯ 

শ্রীরাগ 

কিরূপ দেখিন্ত মধুর মুরতি 

পিরিতি রসের সাঁর। 

হেন লগ্ম মনে এ তিন ভূবনে 

তুলন। নাহিক তার । 

বড় বিনোদিয়। চড়ার টালনি 

কপালে চন্দন চাঁদ । 

জিনি নিপুবন বদন স্মন্দরু 

ভুবন গোহন ফ্লাদ | 

নব জলধর অঙ্গ টব ঢর 

বরণ চিকণ ক।ল|। 

অঙ্গে আভরণ বতন কাঞ্চন 

মণি মুকুত।র মাল | 

জোড়। ভুরু যেন কামের কামান 

কে ন। কৈল নিরমান। 

ও বাঁও। নয়নে তেরছ চাঁহনি 

বিষম কুস্থুম বাঁন ॥১ 

কি কাল। কাজর কি কালিন্দী জল 

কি কাল] উত্পল দান। 

নীল নবঘন নহে নিরূপণ 

বরণ চিকন শ্যাম ॥ 

কত পরকারে দেখিলু তাহারে 

লখিতে নারিষ্ট কি। 

মোর বোলে যদি নহে পরতীত 

চল দেখাইয়া দি ॥ 



১১৪ 

মণি আভরথ রতন নৃপুর 
টন পিন্ধন পিয়ল বাঁস। 

রাত। উতপল চরণ যুগল 

নিছনি গোবিন্দদাস | 

তর ৩৫, গী ১৬১ 

পাঠাস্তর--(১) ইহার পরে তরুতে নিয়ের অংশ 
মাত্র আছে :-+ 

সুন্দর অধর মধুর মুরলী হাসিয়া কথাটি কয়। 
দ্বিজ ভীমে কহে ওবূপ নাগর দেখিলে পরাণ রয় ॥ 

২১০ 

ঞ্ী বাগ 

ঢরঢবর কাঁচ অঙ্গের লাবণি 

অবনী বহিয়। যায়। 

ঈষত হাঁসির তরঙ্গ-হিলোলে 
মদন মুরুছ। পায় ॥ 

কিবাসেনাগর কি খনে দেখিলু 
ধৈরজ রহল দুরে। 

নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল 

কেন বা সদাই ঝুবে॥ 

হাসিয়া হাঁসিয়। অঙ্গ দোলাইয়! 

নাচিয়া নাচিয়া যায়। 

নয়ান-কটাখে বিষম-বিশিথে 

পরাণ বিদ্ধিতে ধায় ॥ 

মালতীফুলের মালাটি গলে 

হিয়ার মাঝারে দোলে। 
উড়িয়। পড়িয়।! মাতাল ভ্রমর! 

ঘুরিয়। ঘুরিয়া বুলে ॥ 

কপালে চন্দন ফোটার ছট। 
লাগিল হিয়ার মাঝে । 

না জানি কি ব্যাধি মরমে বাধল 

না কহি লোকের লাজে॥ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

এমন কঠিন নারীর পরাণ 

বাহির নাহিক হয়। 

নাজানিকিজানি হয়েপরিণাম 

দান গোবিন্দ কয় ॥ 

তরু ১৫২, গী ১৬২, সমু ৩, 

২১১ 

এ সখি হেরি রতন মোহে ধন্দ। 

সে। সামরি কিয়ে শ্ামর চন্দ ॥ 

কালি যে পেখলু কালিম সাজ। 

গুরুজন আগে সখিগণ মাঝ ॥ 

কোন কলাবতী সামর কাতি। 

মিললি রাই সঞ্জে কত ভাতি ॥ 

অরুণ পটাম্বরে ঝাপই অঙ্গ। 

বুঝই না পারিয়ে বচন বিভঙ্গ ॥ 
কাজরে উজোৌর দিঠি অতি বঙ্ক। 
শ্রুতি অবতংসিত রুচির তরঙ্গ ॥ 

সুন্দর শিন্দুর সিখি উজ্োর। 
হেরইতে চিত চোরাঁওলি মোর ॥ 

গোবিন্দদাস কহই সতি গোরি। 

চাদ সুধা বিচ জিয়ে কি চকোরী ॥ 

সা. প. (১)--১৪৪, গাধা ১১২ 

গোবদ্ধন পুথি ২৫, বু ১৮ 

ব্যাখ্যা রূপরত্ব দেখিয়া আমার মনে ধাধা লাগিল। 

ওকি শ্যামলী না শ্তামচন্দ্র? কাল যে একজনকে শ্যামবর্ণের 

সজ্জায় সজ্জিত দেখিয়াছিলাম--সে তখন গুরুজনের 

সামনে সখীদের মধ্যে ছিল। রাইয়ের সাথে কোন 

শ্টামলকাস্তি কলাবতী কোন ছল করিয়। মিলিত হইল 

কি? আজ সে অরুণ পট্টার্বরে দেহ আবৃত করিয়াছে; 

তাহার কথা-ভঙ্গি বুঝিতে পারিতেছি না। তাহার নয়নে 
উজ্জ্বল কজ্জল, দৃষ্টি বন্কিম, কর্ণের আভরণে যেন সৌন্দর্যের 
তরজ, স্থন্দর সিন্দুরে মিঁখি উজ্জবল। দেখিয়াই আমার 



গোবিন্দদাসের পদাবলী ১১৫ 

হন হুলিয়। গেল। গোঁবিন্দদাঁ বলিতেছেন, সত্যই গৌরী, 
চর স্থুধা ছাড়া কি চকোবী বাঁচে? 

ইন্দ্রধন্ন জিনিয়। সে তুরু-ধন্থু-ছটা। 

গোবিন্দদাসের মন করে লটপট1 ॥ 

২১২ 

শ্রী রাগ 

ভালে সে চন্দন চান্দ কামিনী মোহন ফাদ 
আন্ধারেতে করিয়াছে আলা । 

মেঘের উপর কিবা সদাই উদয় করে 

নিশি দিশি শশী ষোল কল 

সই কিব! সেই নয়ান-নাচনি। 
আখির হছিলোলে মোর পরাণ পুতলী দোলে 

দিতে চাহে। যৌবন নিছনি ॥ 

কিব! সে চুড়ার ঠাট দশ-নখ-চান্দ-নাট 

অপরূপ বাঁশী বাজাইতে। 

হবরইতে সেই মুখ মনে হয় যত স্থথ 

জিতে কি পারিয়ে পাঁশরিতে ॥ 

কুলশীল যত ছিল মনে লাগে ভাহ। গেল 

দেখিয়া! বারেক সেই দপ। 

গোবিন্দদাঁসের চিতে এছন লাগয়ে 

নব অঙ্গরাগের শ্বরূপ ॥ 

তত? ২৬৯ 

২১৩ 

সুহই 

হোর কি দেখি গে৷ বড়াই কাম্বের তলে। 
তড়িত জড়িত যৈছে নব জলধরে ॥ 

স্যামচান্দের উপরে ধবল চান্দের কলা। 

তাহার উপরে শোভে তিমিরের মাঁল। ॥ 

তাহার উপরে কিবা ইন্দ্রধন সাজে । 
এমন অদ্ভুত রূপ কেব! দেখিয়াছে ॥ 

অ১১১ 

শব্দার্থ--তড়িত জড়িত যৈছে নব জলধরে--শ্রীকষ্ের 

বণ নবীন মেঘের মতন, আর তাহার পীতবাস যেন 

বিছ্যাৎ। ধবল চান্দের কল! ইত্যাদি-_মুকুটের মযুরপুচ্ছে 

অঙ্কিত চন্দ্রের কলা । তাহার উপর নীল পটভূমি ও 

ইন্জরধ-__সমন্তটাই শিখিপুচ্ছের বর্ণন।। 

২১৪ 

কি পেখিলু বরজ রাঁজকুল নন্দন 

ভাগ্যেতে রহল পরাণ। 

নিরখিতে রমনিধি আমাঁরে ন। দিল বিধি 

প্রতি অঙ্গে অধিক নয়ান ॥ 

একে চিকনিয়া তহু কাঞ্চ আভরণ 

কিরণে ভূবন উজজোর । 

হেরইতে লোচনে লোর প্রসাঁরল 

ন] চিনিলু' কাল কি গোর! ॥ 

সহজ দৃগঞ্চল অরুণ কগ্নদল 

তাহে কত ফুলশর সাজ। 

স্টামরূপ মাঁধুরি ন! হেরিলু দিঠি তরি 
শেল রহল হৃদি মাঝ ॥ 

সরস কপোলে লোলমণি কুগুল 

ঝাপই দিনকর ভাল । 

ওরূপ বিলাস আশ ভরি না পেখলু' 

দুখী বড় গোবিন্দদাস ॥ 

ক. বি. ৩৬০ 

২১৫ 

যে দিগে পসারি আখি দেখি শ্যটামময় | 

কুলবতী-বরত ধেরজ নাহি বয় ॥ 



১৯৬ 

কত না যতনে মুদি দুটি আখি । 

নান ত্রিভঙগরূপ হিয়ামাঝে দেখি | 

কি হেল অন্তরে সই কি হেল অন্তরে । 

আজি হেতে সখি মোর সাধ নাহি ঘরে ॥ 

নিরবধি শ্তামনাম জপিছে বূসন। | 

এতদিনে অধতনে পুল বাসনা ॥ 

প্রাণের অধিক কন জাশিলু নিশ্চয়। 

গোবিন্ধাসেতে কয় ধ্ঢাইলে হয় ॥ 

এ ১০৭ ( পদরননার ) 

২১৯৬ 

মল্লার 

কালা কেলি-কদন্ব বনে ও ন। নব মেখের কোড়া। 

মেঘের উপরে চাঁদ তাহে কমল জড়। ॥ 

কিয়ে কমল দৌলে রে নাটুয়া! খঞ্চন পাখী । 

ঘর সরবম যৌবন দিয়া শ্যামরূপ দেখি । 

কেহ কেহ বলে আরে শুন প্রাণ সথি। 

কেহ বলে ধণ্ডেক দাঁড়াও রূপ দেখি ॥ 
চলিতে না চলে প্ যাইব কেমনে । 

কুলের গৌরব মোর গেল এত দিনে । 

তুলন। দিবার নাই বরণ চিকণ কাল! । 

ঝলমল করে কত নানা ফুলের মালা ॥ 

অলক? আবুত মুখ মকরকুগুল। 

হামতনগ বিরাজিত করে ঝলমল ॥ 

নবজলধর অঙ্গ পীতবাঁস তায়। 

মধুর মুরলী রবে পাষাণ মিলায় ॥ 
ভুবন মোহন রূপ নারি পাসরিতে। 

চল দেখি শ্বামরূপ ন। পাবি রহিতে ॥ 

গোবিশদাস শুনি আনন্দিত মন। 

সঙ্গে সাজিল ধনির প্রিয় সখীগণ ॥ 

পণ্ডিতবাবাজী মহোদয়ের পথ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

২১৭ 

সুহিনী 

কি হেপিলাম কদন্দের তলে । 

বামপাশে দাড়ায়েছে হেলে ॥ 

উহার গলে দোলে বনফুলের মালা । 

পুগ্ঠে পুতে তহি অলি করে খেল! ॥ 

কিব। সে বুঞ্চিত কেশের বেণী । 

মন্দ মন দুলিছে আপশি ॥ 

উহার করেতে মৌহন বাশী। 

নুখে মৃছ্মন্দ মধুর হাঁসি ॥ 

ললিত ত্রিভঙ্গ শ্াম দপ। 

অলক। আবৃত চাদ মুখ ॥ 

গোবিন্দদাস গুণ গায়। 

শ্যাম বিনে আন নাহি ভায় ॥ 

পদামৃতমাধুরী ২।১০১ 

২১৮ 

রাধে দেখ এক মূর্তি মৌহন । 

অনেক যতন করি লিখিয়৷ আনাছি গে। 

একমনে কর দরশন ॥ 

কানড় কুসুম জিনি দলিত অঞ্জন গে। 

নব জলধর জিনি ছট!। 

কটিতে কিন্কিণি পীতান্বর পহিরণ গে। 

ভালে শোভে চন্দনের ফোটা ॥ 

চাচর চিকুর চড়ে শিখিপুচ্ছ উড়ে গে! 

গলে দোলে বনফুলেব মালা । 

বিশ্বাধরে বংশী কত তানে গায় গে। 

চরণে নৃপুর করে আলা ॥ 

আর কত ভঙ্গি তার লিখিতে নারিহ্ু গে! 

লিখিব কতেক পরকার। 

গোবিন্দদাস কহে এসে উচিত গে। 
করিতে গলার মণিহার ॥ 

ক. বি. ৪৩৮ 



গোবিন্দদাঁসের পদাবলী 

মন্তব্য_শ্রীরূপ গোম্বামী বিদপ্ধমাধবে বিশীখ!। কতৃক 

“কুফর চিত্র অঙ্কন ও শ্রীরাধাকে প্রদর্শনের কথা 
-“খয়াছেন। 

রূপ হেরি আখি মোর পুন নাহি নেওটই 

মন অনুগত নিজ লাভে । 

অপরূশ দেই পর্শসুখ সম্পদ 

শ্যামর সহজে সভাবে ॥ 

পিরীতি মুরতি বরদীত।। 

প্রতি অঙ্গে অখিল অনঙ্গ-সুখ-সায়র 

নায়র নিরমিল ধাতা। | 

লীলা-লাবণি অবনী অলফুত 

কি মধুর মগ্ছর গমনে | 

লহু অবলো' কনে কত কুলকামিনী 

তলি মনমিজ শয়নে ॥ 

আর এক অপরূপ হৃদয় মাঝে পৈঠল 

ধেরয না ধরয়ে জাবনে। 

গোধিন্দদান কহ ন। জানি কি হয়ত 

তন্চ তন মিলনে ॥ 

রাহ ৭থ (২৫২) 

শব্দার্থ নেওটই__ফেরে। অপরশ দেই পরশম্থখ 
সম্পদ- শ্যামের সহজাত শ্বভাব এই যে, তাহাকে স্পর্শ ন। 

করিয়! কেবলমাত্র দেখিলেই অথব! তাহার কথ চিন্তা 

করিলেই স্পর্শজনিত সুখসম্পদ্ লাভ হয় । সায়র-_সাগর। 
নায়র-নাগর। 

২২০ 

ন্্হই 
যছ কর উপরে, চিরদিন গিরিবর, থির রহু ছাতিক ভাতি 

হরি হবি তু তনু, তুহারি পরশ বিশ, কুস্থম পরশে 

টুটি যাতি 

১১৭ 

যছু প“নখমণি, পরশে কাল ফণী, গরল হরল ষছু গন্ধ । 

সে] অব মলয়, সমীর ভরে জলই, নীল নিচোলে তন্ু বন্ধ ॥ 

যছু মুখচান্দ, হাল অমিয়া রসে, লে সে গরাঁনল আগি। 
গোবিন্দধাস কহ অবহু লৌই পথ হিমকর ভয়ে বঙ্গ ভাগি॥ 

সা. প. (১) ১০৩, বাব? ৮৯ কীওনানন্দ ১৫৯ 

ব্যাখ্যা যে শ্রকঞ্চ গিপিবাজ গোবদ্ধনকে ছত্রের 

মতন দীঘকাপণ স্থির করিয়। হাতে ধরিয়াছিলেন, হরি হি 

আজ তাহার দেহ তোমার ম্প্শ বিন। অর্থাৎ তোমার 

বিরহে কুগ্নম ছোয়।ইলেও যেন ভাঙ্গিয়া পড়িবে মনে হয়। 

বাহার পধনখমণির স্পর্শে, এমন কি গন্ধে কালিয়ের মতন 

কালসপের ধিষ নষ্ট হইল, আজ তিনি মলয় সমীরের ভয়ে 

অস্থির, নীগবর্থ ধিয়। গাত্র আবরণ করেন। (রাধিকার 

সাড়ী শাল বলিশ্ন। কৃষ্ও নীলবন্্ পছন্দ করেন।) যিনি 

অবলীলাক্রমে হ।সিতে হিতে অগ্নি ভক্ষণ করিয়াছিলেন, 
আজ তিণি চন্দ্রের কিপণও গায়ে লাগিলে অঙ্গ দগ্ধ হইবে 

গোবিন্দদাঁস ইহ। বলেন। 

২২১ 

সৃহই 

রতন মন্দির মাহ। বৈঠলি হ্থুন্দরি 

সথি সঞ্চে রূন পরথাঁয়১। 

হসইতে খসয়ে কত যে মণি মোতিম 

দশন-কিরণ অব ছায়ং ॥ 

শুন সজনি কহইতে ন। রহে লাজ। 

সে বর নারি হামারি যন-বারণ 

বান্ধলি কুচ-গিরি মাঝ ॥ 

মঝু দুখ হেরি ভরম ভরে স্থুন্দরি 
ঝাঁপই ঝাঁপল দেহ] । 

কুটিল কটাখ- বিশিখে* তন্থ জরজর 

জীবনে ন। বান্ধই থেহ]। 
করেকর জোরি মোরি তচ্চ-বল্পরি 

মোহে হেরি সখি করু কোর । 



১১৮৮ 

গোবিন্দদাস ভণ তেঞি নন্দ-নন্দনঃ 

দোঁলত মদন-ঠিলোর ॥ 

সা. প. (১)--৬৮, ক. বি. ৩০১১ 

রাধা ৫৩, গো ১৩, বু ৮ 

ভর ৫৮, সং ৩০, কী ১৩১ 

পিদ্ধ। নুচন্দেদয় ১২৯, গী ৩৬৬ 
শণদা ১১।৩ 

পাঠান্তর- গিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে (১) রতন মন্দিরে 
মাঝে সুন্দরী সথীলঞ্জে রস পরথাই (২) অবছাই 

(৩) বিষে। 

শব্দার্থ_-বস পরথায়-_রস প্রস্তাব, বসের কথা 
আলোচনা । হসইতে খসয়ে ইত্যাদি__-হামিতে ভীহার কত 

মগিমুক্ত। ঝরিয়া পড়ে আর তাহার দন্তের কিরণ-ছটায় এ 

মণিমুক্তার জ্যোতিঃ আচ্ছাদিত হয় (ছাঁয়) | মন-বারণ-_ 

মনব্বপ মাতঙ্গ ব। হস্তী। বাঁপষ্ বাঁপল দ্রেহ-_আঁবুত 

দেহ পুনরায় আবৃত করে, ভাল করিয়। ঢাকে। কুটিল 

কটাখ-বিশিখে-_কুটিল কটাক্ষশরে | থেহ।_-ধৈধ্য । মোরি 

তন্চ-বল্পরি--তাহার তম্চলতায় মোড়া দিয়া । দৌলত 

মদন-হিলোর-_মদ্ন-হিল্লেলে দোলেন। 

২২২ 

গান্ধার 

কাঁলিদমন দিনমাহ। 

কালিশ্দি-কুল কদম্বক ছাহ॥ 

কত শত ব্রজ-নব-বালা২। 

পেখলু' জন্থ থির বিজুবিক মাল! ॥ 

তোহে কহে। সুবল সাঙ্গাতি। 

তবধরি হাম না জানে। দিন রাঁতি। 

তহি' ধনি-মণি ছুই চাঁরি। 

তহি' পুন মনমোহিনি এক নারী ॥ 
সে। রহ মঝু মনে পৈঠি। 
মনসিজ-ধূমে ঘুম নাহি দীঠি ॥ 
অনুখন তহিক সমাধি । 
কো জানে কৈছন বিরহ-বিয়াধি ॥ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

দিনে দিনে খিন ভেল দেহা। 

গোবিন্দদাঁস কহ এছে নব নেহা 

সা. প. (১)--৬৬, ক. বি. ৫৬ পু 

রাধা ৮৯, গে। ১৩ 

গী ৩৮১, সমু ৮* 

তর ৫৬, কী ১১৩ 

পাঠান্তর__গী (১) কদম্বকি (২) নব ব্রজবাঁলা। 
শবার্থ_মাহ- মাঝ । ছাহ_ছায়া। সাঙ্গাতি-_ 

বন্ধু। তবধরি_ সেই হইতে । পৈঠি- প্রবেশ করিয়। 
তহ্িক-_তাহার । সমাধি-ধ্যান। 

ব্যাখ্যাঁ_যে দিনের মধ্যে কালিঘ্নদমন করিয়াছিলাম 

সেই দিনেই কালিন্দীর তীরে কেলিকদ্ধের ছায়ার স্থির 

বিদ্যুতের মালার ন্তাঁ কতশত নবীন। ব্রজবাঁলাকে 
দেখিয়াছিলাম। তোমাকে বলিতেছি, বন্ধু স্থবল! সেই 

হইতে আমি দিনরাত কোথ। দিয়। যাইতেছে বুঝিতেছি 

ন।। সেই নবত্রজবালাদের মধ দুই চারিজন সুন্দরী শ্রেষ্ঠ! 

আছেন ; আবার তাহাদের মধ্যে এক নারী আছেন 

যিনি আমার মনোমোহিনা। তিনিই আমার অন্তরে 

গ্রবেশ করিরাছেন | তাহারই জন্য মদনের প্রভাবে আমার 

চোখে নিদ্রা নাই । তার কথাই সব সময় ধ্যান করি। 

কে জানে বিরহ-ব্যাধি কিবূপ? তাহ! কি এইরূপ অসহা? 

আমার দিনে ধিনে দেহ ক্সীণ হইল। গোবিন্দদাঁস 

বলিতেছেন, নৃতন অনুরাগের ধারাই &। 

২২৩ ৬ 

বরাড়ী 

কতয়ে কলাবতী যুবতি স্থমুবতি 

নিবলই১ গোকুল মাহ। 

হরি অব হাসি রভসে পুন কাহুকেং 

কুটিল নয়নে নাহি চাহ ॥ 

সুন্দরি অতয়ে করিয়ে অনুমান । 

শুভখনে স্বামি- ববত তুহ ছোড়লি 
নারি-বরত নিল কান ॥ 

তুয়। নিজ নাম গাম ঘন গাবই 
সো এক-আখর-রুঙ্কত । 



গোৌবিন্দধাঁসের পদাবলী 

শুনইতে রাঁতি রতন রতি বাতুল 
চমকই তোহারি আতঙ্কঃ ॥ 

তুয়া" শুণ-গাম নাম ঘন গাবই 
ূ অবেকত মুরুলি-নিশান। 

সহচরি-কোরে * তোরি তোহে ডাকই 
গোবিন্দদাস পরমাণ ॥ 

প. (১)--১০২,ক.বি.৬১ পু 
১৬, রাধা ৮৬, বু ১৪ 

গী ৩৮২, ক্ষ ১৭1৬, সমুদ ১ 

তরু ৬২, সং ৩৭, কী ১৫২ 

মন্তব্য কালিদাস নাথ তাহার গ্রন্থে ৯৯ সংখ্যক 

পদরূপে এইটা দিয়া! পাদটাকাঁয় লিখিয়াছেন-_“এই পদ্টী 

গন্য কোন পুথিতে নাই |” কিন্তু এটা স্প্রসিদ্ধ পদ, সব 

“ঙ্গলনেই আছে। 

পাঠীন্তর-_(১) নিবসতি--গী ও তরু (২) রভসরসে 
কাহক-_গী (৩) রকা-_গী (৪) আশঙ্ক1 (৫) কী নিজ-_গী 

(৬) সহচর কোরে--কী। 

ব্যাখ্য।-_-গোকুলের মধ্যে কত যুবতী আছে, তাহার। 

কেবল তরুণী নহে, বিবিধ কলায় অভিজ্ঞ।, তাহার উপর 

সন্নরী। তাহার! হৃতচিত্ত! হইয়। হরির নিকট আসে, কিন্ত 

হরি তাহাদের কাহারও পানে হাসিয়া তাকান না; যদি 

কখনও তাকান সে সাধারণ দৃষ্টিতে, রভসের জন্য নহে। 

। শঈীগোবিন্দদাস আহ গোঁকুলে কতি যুবতয়ঃ সস্তি ন কেবলং 

যৌবনদ্ধিমত্যঃ অপিতু কৌশলবত্যঃ ন কেবলং পুনম্তদ্- 
দয়বত্যঃ স্ুমূর্তয়োহপি | ত্বয়৷ হৃতচিভ্তোহপি হরিরন্তাসাং 
চিত্তং হরতি অতঃ সর্বাস্তন্নিকটমাগচ্ছস্তি স তু হাস্যং:কত্ব। 

রভনিমিত্তং পুনঃ কামপি ন পশ্ঠতি কিন্ত যদি কদাচিদপি 

পশ্ঠতি তৎ সাহজিকং ন তু রসোপযোগীতি রভস-শবেন 
পুনঃ শক্ধেন চ ধ্বনিতম্।__রাধামোহন |) সুন্দরি, মনে 

হইতেছে তুমি শুভক্ষণে পতিব্রতার ধর্শ ত্যাগ করিয়াছ; 
কেননা তোমার জন্ত শ্রীরুষ্ণ নারী ব্রত গ্রহণ করিলেন । 
! ধাহাকে পাইবার জন্য ত্রিভ্ববনের নারীর! আকুল, ধাহাকে 

স্বয়ং রমাদেবী খুঁজিয়া ফিরেন, তিনি তোমার প্রতি কায়- 

মনোবাক্যে আসক্ত হইয়াছেন )। যদি তুমি বল যে, তিনি 
আমাকে এত ভালবাসেন তাহার প্রমাণকি ? তাহার প্রমাণ 

এই ষে, তিনি তোমার নামধাম বারবার গাহিতেছেন। 

১১৯ 

[বাধামোহন বলেন ষে (ভাবাবেগে ) স্বরভঙ্গ হওয়ায় নিজের 

মুখে গান না করিয়া মুরলীর দ্বারা গান করিতেছেন। ] তিনি 

এক অক্ষরের জন্য ভিখারী (রঙ্ক হইয়াছেন অর্থাৎ তোমার 

বাধানামের আছ্য অক্ষর “র' শব্টা শুনিলেই আনন্দে অস্থির 

হন এবং “রাঁতি', রতন", 'রতি' “রাতুল' প্রভৃতি শব্দের “র' 

অক্ষর শুনিলেই বুঝি বাধার নাম শোন হইবে ভাবিয়া 

তোমার কথ। শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হন । শ্রীকৃষ্ণ তোমার 

নাম ও পরণগ্রাম কতই না গান করিতেছেন। শ্রীরাধা 

বলিতে পাবেন যে, এতই যদি গান করেন তো। আমি 

শুনিতে পাই না কেন? তাহার কারণ যে, মুবলী-শব্ব 
অব্যক্ত রহিতেছে-_কেনন। তোমার বিরহে শুকৃষণ উচ্চস্বরে 

গান করিতে পারিতেছেন না। তিনি তোমার সহচরীর 

ক্রোডে মুচ্ছিত হইয়াঁও তোমাকেই ডাকেন । গোবিন্দদাঁস 

ইহার সাঙ্গী। 

২২৪ ৬ 

ধাহ। ধাহা নিকসই১ তন্তু তন্গ-জোতি। 

তাহ তাহ] বিজুরি চমক মতি২ হোতি ॥ 

যাহ। ধাহ। অরুণ চরণে চল চলই। 

তাহ] তাহ! থল-কমল-দল খলই ॥ 

দেখ সথি কো ধনি সহচরি মেলি। 

হামারি জিবন সঞ্চে করতহি খেলি ॥ 

ধাহা ধাহ। ভড়র ভাঙ বিলোল। 
তাহ! তাহ। উছলই ক।লিন্দি-হিলোল ॥ 

ধাহা যাহ! তরল বিলোচন পড়ই। 

তাহ] তাহা নীল উভপল ভরই ॥ 

ধাহ] ধাহ। হেরিয়ে মধুরিম হাস। 
তাহ! তাহ! কুম্দ কুমুদ পরকাঁশ ॥ 
গোবিন্দদান কহ মুগধল কান। 

চিনলছ* রাই চিনই নাহি জান ॥ 

সা. প. (১)--৭২, ক. বি. ৫৭ পৃ 

রাধ। ৫৬, গো! ১৪ 

গী ৩৮৯, ক্ষ ১২1৩, সমুদ্র ৯৪ 

সং ২৬, কী ১৩৩, তরু ৮৬ 



১২৪ গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

পাঠান্তর-€১) নিকসয়ে_তরু (২) চমকময়__তরু 

(৩) চিশি লভ--তরু | 

শব্দাথ-_-তভ তন-জ্যোতি--দেহের ক্গীণ জ্যোতি । 

গুল-কমল-দল--স্থলকম্লের দল ব পাঁপড়ি অথব। স্থলপদ্ম- 

সমূহ | ভর্ডর ভাঁউ- আকুঞ্চন ও প্রসারণ কর। যায় 

এমন ভ্র। বিলোল-সচঞ্চল ৷ 

প।াখ্য।--যেখানে যেখানে রাধার অঙ্গের জ্যোতি: 

(বস্াধির ভিভর হইতে বাতির হইতেছে বলিয়। ক্ষীণ ) 

শিগগত হয়, সেখানে সেখানে মনে হয় যেন বিছ্বাৎ 

চমকাইয়। গেল। যেখানে যেখানে তাহার রক্তাভ চরণ 

পতিত হয় (চল চলই--থামিয়া থাঁমিয়। যেন নাচের 

'ভঙ্গিতে চলে ), সেখানে সেখানে যেন স্থলকমলদল পড়িয়। 

থাকে । হে সখি! দেখ কোন্ সুন্দরী যেন ভাঁহার 
সহচরীর সঙ্গে মিলিয়া আমার জীবন লইয়। খেলিতেছে। 

তাহার আকুঞ্চন-প্রসারণশীল জর চঞ্চল ভঙ্গি যেখানেই 
হয়, সেখানে যেন যমুনার তরঙ্গভঙ্গি দেখ। যায়। যেখানে 

যেখানে তাহার চোখ পড়ে, সেখান সেখান যেন 

নীল উৎপলে ভরিয়া যাঁয়। যেখানে তাহার মধুর 
হাশ্য দেখি সেখানেই যেন কুন্দ কুমুদ প্রভৃতি 'প্রকাঁশ 

পাঁয়। গোবিন্দদাস বলেন, কানাই মুগ্ধ ভইয়াঁছেন, 

কিন্তু রাধাকে তিনি চিনিতে পারিয়াছেন কিনা 

জানি ন।। 

মন্তব্য-_বিগ্যাপতির নিয়লিখিত পদ্দটার অনুকরণে, 

গৌঁবিন্দদাস এই পদ লিখিয়াছেন-_ 

জহ। জহ। পদ-জুগ ধরঈ। 

তহি' তহি সরোরুহ ভরঈ ॥ 

জই। জই] ঝলকত অঙ্গ। 

তহি' তহি বিজুরি তরঙগ ॥ 

কি হেরল অপরূপ গোরি। 

পইঠল হিয় মীহ মোরি ॥ 
জঠ1 জইা নয়ন-বিকাস। 

তহি' তহি' কমল পরকাস ॥ 

জহু লনু হাস-সঞ্চার। 

তহি' তহি' কমল পরকাস ॥ 
ক. বি. ১৬৮৬ 

জভ্' লহু হাঁস-সঞ্চার। 

তহি' তহি' অমিয়-বিথার ॥ 

জই] জা কুটিল কটাখ । 

ততহি মদন-সর লাখ ॥ 

হেরইতে সে! ধনি থোর। 

অব তিন ক্ুবন আগোর ॥ 

পুন কিএ দরসন পাব। 

তব মোহে ইহ ছুখ জাব। 

বিচ্তপতি কহ জানি । 

ভুয়। গুণে দেয়ব আনি ॥ (৬১৯) 

স্থহ্ট 

চম্পক দাম হেি চিত অতি কম্পিত; 

লোচনে বহে অনরাগ। 

তুয়া রূপ অস্তলে জাগয়ে নিরন্তর 

পনি ধনি তোহারি সোহাগ ॥ 

বুষভাহু-নন্দিনি জপয়ে বাতি দিনি 
ভরমে ন। বোলয়ে আন । 

লাখ লাখ ধনি বোলয়ে মধুর বাঁণি 

সপনে না পাতয়ে কাণ২ ॥ 

র1 কহি ধা পভ" বাহই ন। পারই 

ধার। ধরি বহে লোর। 

সোই"” পুরুষ মণি লোটায়ে ধরণি পুণি 

কো কহ আরতি ওর ॥ 

গোঁবিন্দদীস তুয়া চরণে নিবেদল 

কান্ুুক সকল সম্বাদ। 

নীচয়ে জানহ তছু ছুখ-খণ্ডক 

কেবল তুয়। পরসাদ ॥ 

তরু ৮৯, কী ১৫৩ 
গী ৩২৪, ক্ষণদ] ৫1৬, সমুদ্র ১ 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

পাঠান্তর-_ক. বি. পুথির পাঠ আরস্ত-_ 

হরি বটে তুছ ভেল ভাগি। 
রাতি দিবস হরি আন ন ভাবিয়ে 

কাল বিরহ তুয়! লাগি । 
ক. বি-র অন্যান্ত পাঠাস্তর-_(১) সঘনই মুরছই 

(২) তছু পানে না পাঁতই কাঁন (৩) রসিক। 

শব্জীর্থ_চম্পকদাম হেরি ইত্যাদি--চম্পকদাঁম 

দেখিয়া শ্রাক্চের চিত্ত অত্যন্ত কম্পিত হয় এবং নয়নে তার 

নপগ দেখা দেয় (কারণ রাধার গায়ের রং চম্পকের 

হন )। ধনি ধনি তোহাঁরি সোহাগ-_ধন্য ধন্য তোমার 

প্রেম। নীচয়ে জানহ- নিশ্চয় জানিও | তুয়। পরপাদ-_ 

তোমার প্রসাদ বাকৃপা। 

২২৬ 

আড়ানা 

কাঞ্চন-যুখি-কমল-ময় গোরি ১ । 
নিরমই মুরতি যতন করি তোঁবি ॥ 

তুয়া অন্থভাবে আলিঙ্গই তায়। 
সো তন্ত-তাপে ভসম ভই যায় ॥ 

শুন শুন অহে বৃষভান্ষ-কুমারি | 

তুয়া! বিরহানলে জলত মুরাঁরি ॥ 
ঝামর নীল-উতপল-দল অঙ্গ । 

লোরে না হেরয়ে নয়নতরঙ্গ ॥ 

বিগলিত মুরলি খুরলি রহ দূর। 
অন্ঃখন মদন-দহন ভরিপুর ॥ 

বিছুবল পিঞ্ছ-মুকুট পরিপাটি । 

সহচর মেলি মরত জিউ ফাটি | 

জীউ রহত অব তুয়! রস-আশে । 
তোহারি চরণে কহে গোবিন্দদাসে ॥ 

' প, ১7--৯৪, ক. বি. ২৮৮৯ 
বং ৮০, বু ১৩ 

গী ৩২৭, সমুদ্র ১১৮, তরু ৯* 

কী ১৫৬, সহ ৩৫ 

১৬ 

১২১ 

পাঠীস্তর-_-সা. প.-( ১) কাঞ্চন জ্যোতি কুস্গম সম 
গোরি। 

ব্যাখ্যা_হে গৌরি ! শ্রীকষ্ণ তোমার মৃত্তি দ্বর্ণযুথি 
(সোনার বণের যুঁইফুল) এবং কমল ফুল দিয়! যত্ব 
করিয়! নিশ্মীণ করেন। তোমার কথ! মনে করিয়! শ্রীরুষ 
সেই মৃত্তি আলিঙ্গন করেন, কিন্তু তাহাঁর বিরহজনিত 
তঙ্গতাঁপ এত বেশী যে, তাহাতে উহা! যেন পুড়িয়া ছাই 

হইয়া যায়। হে বুষভাঙুনন্দিনি, তোমার বিরহানলে 

সুরারি জলিতেছেন । নীলো্পলসমূহের মতন তাহার 
অঙ্গ ঝামার মত হইয়া গিয়াছে; চোখের জলে তাহার 

দৃষ্টি ঝাপসা হইয়াছে । মুন্ললীর আলাপ বা অভ্যাস 

( খুরলি ) কর! দূরে থাকুক, সব সময়ই তিনি মদনাঁনলে 
পরিপূণ (তাই হয়তো হাত হইতে মুরলীটা খসিয়! 

পড়িতেছে )। তাঁহার অত আদরের যে ময়ুরপুচ্ছের মুকুট 

তাহাও তিনি ভলিয়। গিয়াছেন | বুক ফাটিয়। তিনি মবিতে 

বসিয়াছেন। আর ভাহাঁর সহিত সমবেদনায় সখাবাও 

মরিতে যাইতেছেন। কেবলমাত্র তোমার আশাতেই 

এখনও তাহার প্রাণটী আছে । কথা তোমার চরণে 

গোবিন্দদাস নিবেদন করিতেছেন 

২২৭ 

স্ৃহই 

গহন বিরহ-গহ লাগি। 

বজনি পোহায়ই জাগি ॥ 

করতহি তোহারি ধেয়ান। 

নীঝরে ঝরই নয়ানে ॥ 

এ ধনি জনি কহ আন। 

তে বিশু আকুল১ কান ॥ 

শীতল পীত নিচোল। 

তোহারি ভরমে কর কোর ॥ 

সে। রস পরশ না পাই। 

মুরুছিত২ ধরণি লোটাই ॥ 



১৯২ 

মন মাহ। মদন-তরঙ্গ | 

ঘন ঘন মোড়ত” অঙ্গ ॥ 

কহত ভরমময় ভাষ* | 

ন। বুঝল গোবিন্দদাঁপ ॥ 

সা. প. (১)---৯৫, রব! ৮২ 

বু৯১ কী ১৫৭ 

পাঠান্তর-_সা. প. আরম্ত-_গহন বিরহক আগি। 
গা-( ১) বিয়।কুল (২) ঘুরুছি (৩) মোড়ইঈ-_গা 

€ তরু (৪) কহতহি গদগদ ভাষ। 

শববাথ- গহন-_-(১) নিবিড় (১) ক।নন। লাগি__ 

(১) জন্ত (২) লগ্ন হইয়াছে । মাহা-মধো। 

নিচোল-বন্ব। 

ব্যাখ্য।--শ্রুকষ্চ গাট বিব্হরূপ কুগ্রহের দ্বার! 

আক্রান্ত হইয়। জাগিয়া রাত্রি কাটান অথব। বিরৃহ- 

তন্ময়তার জন্য তিনি কানন রাঁধাময় দেখিতেছেন ; 

কাননে শ্রীরাধার বিরহরূপ কুগ্রহ শরুষে: লগ্ম হইয়!ছে 

বলিমা তিনি জাগি! থাকেন। বাধে! শ্ীকুষ্চ তোমারই 

ধ্যান করেন, অঝোরে ভীহার নয়ন দিয়া অশ্রু পড়ে । 

স্ন্দরি, অন্য কিছু যেন বলিও না। সত্যই তোমার বিরহে 

কানাই আকুল। তিনি শীতল পীত বস্বকে গৌবাঙ্গী 

তুমি মনে করিয়। আলিঙ্গন করেন। কিন্তু জড় বন্ষের 

মধ্যে কোনই সর স্পর্শ অনুভব করিতে ন। পারিয়া 

মুচ্ছিত হুইয়া মাঁটাতে লোটান। তাহার মনের মধ্যে 
মদনতরঙ্গ ; বারংবার তিনি অঙ্গমোড়া দেন : ভ্রমময় কথা 

বলেন। কি বলিতেছেন তাহ গোবিন্দদাস বুঝিতে 

পারেন না। 

২২৮ 

আড়ানা 

মুদিত-নয়নে ১ হিয়। ভূজযুগ চাঁপি। 
শৃতি রহল২ তহি"' কছু না আলাপি। 

গাঁ ৩১৫. সম্দদ ১১৯, তরু ৯১, 

গোনিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

পরসঙ্গে কহলহি নামহি তোরিশ। 

তবহি মেলিয়া” জাখি চাহে মোরি৬ 
শুন ধনি" ইথে নাহি কহি আন ছন্দ । 
তোঁহে অন্রত ভেল শ্টামর-চন্দ ॥ 

যোই নয়ন-ভঙ্গি না সহে আনঙ্গ। 

সোই নয়নে” শ্রবে লোর-তরঙ্গ ॥ 

যেই অধরে সদ। মধুরিম হাস । 

সোই নিরম ভেল দীঘ নিশাস | 

বিছ্যাপতি ভণ মিছ নহ ভাঁখি। 

গোবিন্দদাস কহ তুহু' তহি সখি ॥ 

প্. বি. ১৬৮৯ পল ৬৮৭ 
গাঁ ৩২৬, সমু ১০৯, নর ৯০ 

কা ১৪৮ 

পাঠীস্তর-- (১) ঘুদিত নয়ানে_গী (২) শুতি রহল 

হরি- গীঃ শৃতি বহল হরি_তরু (৩) তোরি_গ 

(৪) মেলি_গী (৫) বহে-গী (৬) মোরি_ঈ' 

(৭) স্ন্পরী-গা ও তরু (৮) নয়নশরে--গী ( নিশ্চয়ই 

এটি ভুল পাঠ-_-অর্থসঙ্গতি হয় না) (৯) তু সখ; 

সাখী-__গা। 

ব্যাখ্যা নয়ন মুদিয়া বুকে বাহুদয় চাপিয়! শ্রীকৃষ 

সেইখানে শুইয়। থাকিলেন-কোন কথাবার্তী বলিলেন 

না। প্রসঙ্গক্রমে তোমার নাম করিলে তবে তিনি চোখ 

মেলিয়া তাকাইয়া আমার মুখের পানে সপ্র্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ 

করিলেন । সুন্দরি, এই ব্যাপার সত্যই ; আমি বানাইয়া 

বলিতেছি ন। তোমাতে শ্যামচন্ত্র অন্ুরক্ত হইয়াছেন। 

যাহার নয়নভঙ্গী কামদেব পয্যন্ত সহা করিতে পারে না, 

তিনি এখন অঝোর ধারায় কাদিতেছেন। যে অধরে 

সব সময় মধুর হাঁসিটা লাগিয়া! থাকিত, এখন তাহা 

দীর্ঘনিংশ্বীসের উত্তাপে শুকাইয়া নীরম হইয়াছে। 

বিদ্ভাপতি বলেন, এ কথা মিথ্য। নহে ; গোবিন্দদাঁস বলেন 

_নহেই তো, আপনিই তাহার সাক্ষী। রাঁধামোহন 
ঠাকুরের ব্যাখ্যা-বিদ্ভাপতিরহং মিথ্যা ন ভণামি। ভে! 

গোবিন্দদাঁস ! তত্র ত্বং সাক্ষী, অতন্তদনুরীগোহস্তি নাস্তীতি 
কথয়। পক্ষে বিদ্যাপতি ঠকুরস্য গীতপূরণং গোবিন্দদাস- 

কবিরাজেন কতমিতি গম্যতে। 



গোবিন্দদাসের পদ্দাবলী 

২২৯ 

ধানী . 

নিরমল-বদন কমল-বর-মাঁধুরি 
হেরইতে তৈগেলু' ভোর। 

অলখিতে রঙ্গিণি ভাঙ-তৃজঙ্গিনি 

মরমহি১ দংখল মোর | 

সজনি, যব ধরি পেখলু রাই। 

মদন মহৌদধি নিমগন মবুমন 

আঁকুল কুল নাহি পাই ॥ 

রঙ্গিম* হাঁসি বিলোকন চঞ্চল 

মনু পরি যো৷ দিঠি দেল। 
' কিয়ে অন্রাগিনি কিয়ে বিরাগিনি 

বুঝইতে সংশয় ভেল | 

মবমক বেদন মবমহি জানয়ে 

সদয় হৃদয় তহি চাই 2| ॥ 

গোবিন্বদাঁম পভু'কে নিতি নৌত্ুন 
লাগয়ে রলবতি রাই ॥ 

৮ প (১)--৬৭, গে! ১৩ 
(4, ৫১, ক, বি. পু ৫৬, বু 

পাঠান্তর-গী-- (১) মরমে মে (২) বঙ্গিম-_গী ও 
তু (৩)ঠাই (৪) কহই। 

ব্যাখ্যা প্রীরাধার নির্মল ও শ্রেষ্ঠ কমলরূপ বদনের 

মানুধ্য দেখিয়া আমি পাগল হইলাম। সেই রঙ্গিণীর 
হ্ুলতারূপ সপিণী অলক্ষ্যে আমার মর্খের মাঝারে দংখন 

করিল। (সে যে কথন ভ্রনাচাইয়। কটাক্ষপাত করিয়া 

আঁমার অন্তরে যেন সাপের বিষের জাল! ঢালিয়। গ্রিল 

তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই।) সখি, যেদিন হইতে 

রাধাকে দেখিয়াছি, সেইদিন হইতে আমার মন মদন- 

দহামাগরে ডুবিয়াছে-_কাঁজেই আমি আকুল হইয়াছি; 
₹ল আর দেখিতে পাই না। সে যে চোখের কোণে 

যেন একটু রঙ্গীন হাঁসি হাপিয়া আমার প্রতি দৃষ্টি 
ক্ষেপণ করিল তাহাতে আমি বুঝিতে পারিলাম ন! সে 
আমার প্রতি অন্থরাগিণী কিন্বা বিরাগিণী। আমার 

তরু ১৯২, সং ৩১) কী! ১৩ 

গা ৩৭৯) ন্; ১৬০) সমাদ ১০ 

১২৩ 

মন্মের যে বেন! তাহ! মম্মই জানে, অন্তে কি বুঝিবে ? 

কিন্তু শ্রীরাধার নিকট আমি একটু সদয় হৃদয় চাঁহিতেছি। 

কবি গোবিন্বণাসের প্রভুর নিকট রসব্তী রাধা! রোজই 

যেন নিত্য নৃতন প্রতিভাত হন। 

২৩০ 

ধানশী 

রতন-মঞ্চরি ধনি লাবশি-সায়র 

অধবহি বান্ধুলি বঙ্গ । 

দশন-কীতি কত দামিনি বলকই১ 
হলহতে অমিয়-তবঙগ ॥ 

সথী হে+ যাইতে পেখলু রাই । 

মোহে" হেরি সন্দরি ভরমহি চঞ্চল 

চকিত চমকি চলি যাই ॥ 

পদ ছুই চাবি চলই বর নায়রি 
রহই" নিমিখ শর জোরি। 

বিষম-বিশিখ-শর অন্তর জর জর 

মরবস লেয়ণি মোপি। 

মনু মন গুণ যখৎ ধৃতি* মতি ধাঁধস 

লেই চলল বর বাঁলা"। 

গোবিন্দদাঁস কহ” বুবই না পাঁরিয়ে 

জপতহি তুয়। গুণ-মাল1 ॥ 

ক, বি. ২৯৯৮ সমুদ্র ১০০, তরু ১৯৯, কী ১২৫ 

পাঠান্তর-তরু (১) ঝবলকত (২) সজনী (৩) মুঝে 
(৪) বহলি (৫) যশগ্তণ (৬) স্থধি (৭) লেই চললি সব 

বাল! (৮) কহই অব মাধব । 

ব্যাখ্যা সুন্দরী যেন একটি রত্বের মুকুল অথব| 

লাঁবণ্যের সাগর; তাঁহার অধর বাঁধুলি ফুলের মত লাল 
টুকটুকে । দস্তের কান্তি দেখিয়া মনে হয় যেন বিছ্বাৎ 

চমকাইতেছে ; হাসিতে যেন অমবতের লহরী খেলিতেছে। 

সখি! বাধাকে পথে যাইতে দেখিলাম। আমাকে 

দেখিয়া সুন্দরী যেন ভুল করিয়! একবার চঞ্চল দৃষ্টি 



১২৪ 

নিক্ষেপ করিয়।, পরমুহর্তে চমকিত হইয়া চলিয়। গেল। 
আবার সেই শ্রেষ্ঠ। নাগরী ছুই চার প1 চলিয়। মুক্র্তকাল 

যেন আমার প্রতি নয়নবাঁণ নিক্ষেপ করিয়া দাড়াইল। 

সেই বিষম শরের জ্বালায় ( বিশিখ ও শর উভয়ই সমান 

অর্থবাচক। বোধ হয় কবি বলিতে চাহেন যে, সুন্দরী 

একটিমাত্র শর নহে, শরে শরে কৃষ্ণকে জর্জগর করিয়। 

দিল ) আমাকে জঙ্জর করিল; আমাকে শরাহত করিয়। 

আমার সর্বন্থ লুটিয়। লইল। আমার গুণ, যশ, ধেধ্য 

বুদ্ধি, দৃঢ়ত। (ধাঁধল ) সব লুণ্ঠন করিয়। লইয়৷ বাল। 
চলিয়। গেল। ( শকুষ্ণ অন্গরাগে অধৈধ্য হইলেন ; যাহ] 

তাহার করা উচিত নহে এমন কাজও করায় তাহার 

গুণ যশ প্রভৃতি লোপ পাইল।) গোঁবিনদাঁস শ্রারাধার 

কাছে যাইয়া মাধবের এই ভাবের কথ। বলিয়। 

জানাইতেছেন যে, মীধব সব সময়ই তোমার গুণসমূহ্রে 

কথ। জপ করেন। 

২৩১ 

কামোদ 

কাঞ্চন-কমল পবনে উলটায়ল 

এছুন বদন সঞ্চার। 

সরবস লেই পালটি পুন বিদ্ধল 
বঙ্গিণি বন্ধ নেহার ॥ 

সজনি কে দেই দারুণ বাধ]। 

নয়নক সাধ; আধ নাহি পুরুল 

পালটি ন। হেরলু' রাধা ॥ 

ঘনঘন আচর কুচ-গিরি কীচর 
হাঁসি হাসি তহি পুন হেরি । 

জন মনু মন হরি কনয়া-কুস্ত ভরি 

মুহরি রাখল২ কত বেরি ॥ 

যব মন বাদ্ধল ইন্দ্রিয় ফাফর 

তাহিঃ মিলল আন আন। 

গোবিন'দাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

কাঠক পুতলি এছে মুরুছায়তং 

গোবিন্দদান পরমাণ ॥ 

গা. প- (১৭১, রাধা ৫২ তরু ২০০, সং২৩, কী 
ক. বি. ৫৯ পু গী ৩৮৪, সমুদ্র ১০১ 

পাঠান্তর- গী-(১) নয়নক সাধি (২) রাখলি-_-ঈ 
ও তরু (৩) ইন্দ্রিয়গণ (৪) তাহে (৫) তাহে মন 

মুরুছিত। 

শব্দার্থ-_বন্ক নেহার-__বঞ্ধিম দৃষ্টি, কটাক্ষ। ঘনঘন 
_ঘন অর্থ মেঘ, তাহার মত নিবিড় অথব' 

বারংবার।  কাঁচর_র্কীচুলি। মুহরি--শিলমোহক 

করিয়া। 

ব্যাখ্য।-_শ্রীরাধার সুখ দেখিয়া! মনে হয় যেন সোনান 

কমল বাতাসে উলটাইয়াছে। আমার সর্ধন্য হরণ করিয়। 

ফের সেই রঙ্গিণীর বঙ্কিম দৃষ্টি আমাকে বিদ্ধ করিল। 

সখি! কে যেন ভীষণ বাধ! দিতেছে, তাই প্রাণ ভবিয়! 

রাধাকে দেখিতে পাইলাম না। নয়নের সাধ অদ্ধেক ৪ 

না পুরিতে সে চলিয়া গেল, পুনরায় আর তাহাকে 

দেখিলাম না। মেঘের ম্যায় নিবিড় বস্্রাঞ্চল তাহা" 

কুচগিরির কাচুলি হইল--সে হাসিয়া হাসিয়া সেক 

কাঁচুলির দিকে তাঁকাইতে লাগিল। মনে হইল যেন 

আমার মনকে চুরি করিয়া কনককুস্তলদৃশ কুচযুশের মধো 

উহ] রাখিয়া বারংবার তাহা শিলমোহর করিয়া রাঁখিল 

( আমার পক্ষে সেই চুরি-কব! মন উদ্ধার করা আর সম্ভব 

নহে ইহাই ধ্বনি )। (তুলনীয় : 
পদ্মা-পয়োধর-তটী-পরিরভ্ভ-লগ্ন- 

কাশ্মীর-মুক্রিতমুরো মধুস্দনস্থয | 
গীতগোবিন্দ--প্রথমসর্গ | 

আমার মনকে যখন বন্দী করিল, তখন চক্ষু কর্ণ প্রভূ 

অন্যান্য ইন্জ্রিয়ও ফাঁফর হইল, মনের সহিত তাহারা 

একে একে যাইয়া বন্দিত্ব শ্বীকার করিল। ইহা ৫ 

আশ্যধ্যজনক নহে তাহার প্রমাণ এই যে, কার 

পুত্তলিকার ন্যায় হৃদয়শূন্য হুইয়াও গোবিন্দদাস যুচ্ছি' 

হইতেছেন। 



গৌবিন্দদাসের পদাবলী 

২৩২ ৮ 

বরাঁড়ী 

সহচরি মেলি চলল; বররঙ্গিণি 

কালিন্দী করই দিনাঁন। 

কনয়। শিরিষ- কুসুম জন্গু তনু তন্ু-রুচি 

দিনকর-কিরণে মৈলান ॥ 

শুন সজনি, সো ধনি চীতক চোর । 

চোবিক পন্থ ভোরি দরশায়ল" 

চঞ্চল নয়নক ওর ॥ 

কোমল চরণ চলতি অতি মন্থর 

উতপত বালুক বেল। 

হেরইতে হাঁমারি সজল দিঠি-পঞ্গজ 
দু পাছুক করি নেল ॥ 

চীত নয়ন যব* দুহু' সে চোবায়ল" 

শূন হৃদয় অব মানী*। 
মনমথ পাপ দ্রহনে তঙ্ জারল 

গোবিন্দদান ভাল জানি? ॥ 

সা. প. (১)--৭০, ক. বি. ৫৮ পু সমুদ্র ৯৩, শুরু ২৯৪, কী ১২৬ 
গো। ১৪, রাধা ৫৫, বু ৮ 

পাঠীস্তর-_তরু--(১) চললি (২) কাঞ্চন (৩) দর- 

শীয়লি (৪) মঝু (৫) চোরায়লি (৬) মান (৭) জান। 

ব্যাখ্যা সখীদের সঙ্গে মিলিয়। সেই রঙ্গিণীতেষ্টা 
যমুনায় স্নান করিতে গেলেন। তাহার দেহের কাস্তি 

যেন সোনার শিরিষ ফুলের মতন, কিন্তু স্থধ্যের কিরণে 

তাহা ম্লান হইয়াছে । সখি! শোন, সেই সুন্দরী কিন্ত 
চিত্তচোর | স্চঞ্চল কটাক্ষে আমাকে মোহগরন্ত 

করিয়া কি করিয়া চুরি করিতে হয় তাহ! দেখাইল 

(আগে মোহিত করিয়। পরে চুরি কর! খুব সহজ )। সে 

উত্তপ্ত বালুকা-আন্তীর্ণ বেলাভূমিতে তাহার কোমল 
চরণ ফেলিয়া ধীরে ধীরে যাইতেছে') তাহার ছুঃখ 

দেখিয়৷ আমার চক্ষু সজল হইল। তাহাতে মনে হইল সে 

যেন আমার সেই সজল চস্কুকে .পাছুকারূপে ব্যবহার 

করিয়া হাটিতে লাগিল। সে আগে আমার চিত্ত চুরি 

১২৫ 

করিয়াছিল, এখন নয়নও চুরি করিল; এখন আমার হৃদয় 
শূন্য মনে হইতেছে। তাহার উপর আবার পাপ মদন 
যেন আমার দেহকে আগুনে পোড়াইতেছে। গোবিন্দদান 
একথা ভাল করিয়াই জানে। 

২৩৩ 

এ দত সুন্দরি করু অবধান। 
রাই দর্শন বিনে না বে পরাণ ॥ 

তুহ্ব সে চতুর দূতী কি কহবি হাঁম। 
এছে করবি যাথে সিদ্ধি হউ কাম॥ 

বহুত যতন করি বুঝায়বি তায়। 

নহে যদি পরবোধ ধনিবি ভাঁর পায় ॥ 

রঙ্গিণী আনি যদি মিলায়বি মোর । 

নিশ্চয় কহিল দুতি দাস হব তোর । 

গোবিন্দদা কহে মনে অভিলায। 

সে! ধনী লাগি অব তরুতলে বাঁস॥ 
সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় ১৩৮ 

শব্দার্থ_সে৷ ধনী লাগি অব তরুতলে বাস--আগে 
তো। আমি ঘরেই বাঁম করিতাঁম, সেই স্ুন্দরীই আমাঁকে 

ঘরছাঁড়] করিয়া তরুতলে বান করাইতেছে। 

২৩৪ 

ধানশী 

শুন শুন স্থন্দর নাঁগর-বাঁজ। 

সে। ধনি বৈঠয়ে১ গুরুজন-মাঝ ॥ 

মুগধিং গোঁঙাবি কবহু' নাহি সঙ্গ । 

শুনইতে রোখব এছন রঙ্গ ॥ 

বিপরীত বাণি কহলি তু মোয়। 
কৈছনে এছন সঙ্গতি হোয়। 

ইথে এক অন্ভব আছয়ে তায়। 

বিহি যদি তাহে কছু করয়ে সহায় ॥ 



১২ ৩ 

মাধপি-কুঞ্ কুসুম অভপাম। 

তাহ! তুন্ব' যাই অব করহ বিআাম 

হুম অব” যাইয়ে রাইক ঠাম। 

গোবিন্দধাস কহত পরমাঁণ ॥ 
এরা ২১৩১ কী ১৩৬ 

পাঠান্তর-কী-(১) -বৈসে রা (২) 
(৩) যব। 

ব্যাখ্যা হে নাগররাজ শোন শোন-যে সুন্দরীর 

প্রেমে তুমি অন্তরক্ত হইয়াছ সে গুরুজনদের মধ্যে থকে । 
সে কলাবতী নাগরী নয়, নিতান্তই সরল। গ্রামেব্ মেয়ে, 

কখনও কাহারও সহিত মেলামেশ। করে নাই । (প্রেম 

করে নাই।) তুমি তাহার সহিত মিলিতে চাঁও একপ 

কথ। শুনিলে সে খুব রাগ কিবে (বো'খব)। তুমি আমাকে 
উ্ট। কথা বলিলে, এরূপভ।বে মিলন কি করিয়। হইবে ? 

তবে এক উপায় আছে, যদি তাহাতে বিধি সাহাঁধ্য 

করেন। তুমি মাঁধবীকুঞ্জে (যেখানে অতুলনীয় কুসুম 

ফুটিয়াছে, সেইখানে ) যাইয়া অপেক্ষা বা বিশ্রাম কর। 

আমি এখন রাইয়ের কাছে যাইতেছি। (যর্দি কোন 

ছলে তাহাকে পাঠাইতে পারি।) গোঁবিন্দদাস ইহার 

সাক্ষী । 

মুগধ 

২৩৫ 

মাধব কী কহব সে। বরনারি । 

গুরুজন নয়ন নয়নে বহে সুন্দরি 

নব যৌবন মুদি ভারি ॥ 

দিবলক মাঝ বাহির নাহি হোয়ত 

দিনকর-কিরণ তরাঁস। 

ননিক পুতলি জন্ু আতপে মিলাঁয় তাহু 

মিলব দুকুল পীতবাস ॥ 

এহি বচন শুনল যব মাধব 

শুতল কুঞ্জ কুটার। 

গর গব অন্তর বচন নাহি আয়ত 

ঝর ঝর নয়নক নীর ॥ বাধা ৮১, বৃ১৩ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

সহচরি গোরি করে ধরি মাধব 

মাজত আনন চন্দ । 

দারুণ মদন দ্বিগুন তন্চ দগধল 

গোবিন্দদাস পরবন্ধ ॥ 
ক. বি. ১৪৭১ 

শব্দাথ- গুরুজন নয়ন নয়নে ইত্যাদি_সে গুরুতর 

নবযৌবনে চিহ্নিত ( মুদি ভাবি ) হইয়। গুরুজনের চোখে 

চোখে থাকে । দ্িনকর-কিরণ তরাস-_ _বৌদ্রের তাঁপে- 

পাছে র” মলিন হইয়। যান্ন। পরবন্ধ-_ প্রবন্ধ, অনুষ্ঠান, 

চেষ্া। 

২৩৬ 

কেদার 

মঞ্জুল বঞ্চুল- নিকুগ্ধ মন্দিরে 

সোঙরি সে। গুণগাম । 

মরম অন্তরে জপয়ে মন্তরে 

একলি তোহারি নাম ॥ 

রাঁমা হে, তেজহ কপট ছন্দ । 

মদন-হিলোলে তো বিশ্ক দোলত 

নন্দ-নন্দন চন্দ ॥ 

হিম হিম-কর সলিল-শীকর 

নিন্দই কালিন্দী-তীব । 

সরস চন্দন পরশে মুরছই 
সজল জলত চীব ॥ 

কবহু' উঠত কবছ বৈঠত 

পন্থ হেরত তোর। 

অমল কমল নয়ন-যুগল 

সঘনে গলয়ে লোর ॥ 

এতহু যতনে পুরুষ-রতনে 

চিতে নাহি বিশোয়াস। 

গহন-বিরহ- দহনে দহই 

কহই গোবিন্দদাস ॥ 

গ্ী ৩২৭, তরু ২১৭ 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

শবাথ __মঞ্জুল_নুন্দর। বঞুুল-বেতস সোঙরি 

- শ্মরণ করিয়া। জপয়ে মন্তরে_মন্ত্র জপ করার ন্যায় 

গাঁপনে ও একমনে | হিম হিম-কর--শীতল চন্দ্র। সলিল- 
শিকর--জলকণাসমূহ। নিন্দই কাপিন্ী-তীর-যমুনার 

তীরকে নিন্দা করে (কারণ, তোমার সঙ্গে সেখানে দেখ! 

হ্টযাছিল, তাঁই সেখানকাঁর কথ! মনে হইলে সন্তাপ বেশী 

1ড়ে)। সঙ্জল জলত চীর-_সজল বস্ত্রথণ্ড তীাহাঁকে 

ঠা না করিয়া আরও যেন দগ্ধ করে--এমনি তাহার 

সন্থাপ। এতহা যতনে পুরুষ রতনে ইত্যাঁদি-_ এমন 

পুরুষনত্ব যিনি তোমার জন্য কত যত্বু বা চেষ্ট। করিতেছেন, 

হাহাকেও তুমি মনে মনে বিশ্বাস করিতে পার ন|। 
গোবিন্দদাস বলিতেছেন যে, লতাই প্রগাঢ় বিরহ-অগ্নিতে 

মাধব দগ্ধ হইতেছেন। 
মন্তব্য-শ্রীকষ্চের রাধানাম জপ করার ভাঁন গীত- 

'গাবিন্দের পঞ্চম সর্গের নিয়লোদ্ধিত শ্লোক হইতে লওয়া__ 

পূর্ববং যত্র সমং তয় রতিপতেরাঁসা্দিতাঃ সিদ্ধয়- 

স্ম্মিশ্নের নিকুগ্চমন্মথ-মহাতীর্ঘে পুনশ্নীধবঃ | 

ধাঁয়ংস্বামনিশং জপন্নপি তবৈবালাপ-মস্ত্রাঞ্ষরং 

ভূয়ন্্ৎ-কুচ-কুস্ত-নির্ভর-পরীরস্তামৃতং বাঞ্তি ॥ 

পুনরাঁয় “হিম হিমকর মলিল-শীকর” ইত্যাদির সহিত 

গাভতগোবিন্দের চতুর্থ সর্গের নিয়োদ্ধত শ্লোকের সাদুশ্ঠ 

লক্ষণীয়__ 

নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমন্ বিন্দতি খেদমধীরম্ | 
ব্যাল-নিলয়-মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়-সমীরম্ ॥ 

২৩৭ 

রাগ 

চান্দ নেহারি চন্দনে তন্চ লেপই 

তাপ মহই ন। পার। 

ধবল নিচোল বহই নাহি পারই 
কৈছে করব অভিসার ॥ 

১২৭ 

সন্দরি তে৷ বিন আকুল কাঁন১। 

বিরহে ক্ষীণ তন্থ অনুখন জর জরং 
জিবইতে বিহি ভেল বাম। 

যতনহি মেঘ- মল্লার আলাপই 

তিমির-পয়ান' গতি আশে। 

আত জলদ ততহি' উড়ি যাঁওত 

উতপত দীঘ নিশাসে ॥ 

তুর গুণ নাম গাম জপি" জীবই 

বহু পুলকাঁয়িত দেহ]। 

গোধিন্দদাস কহ ইহ অপরূপ নহ 
ধাহ। ইহ নব নেহা ১ ॥ 

এ]. প. (১)--৯৭ ক. বি, ১১ তর ২১৮, কা ১৫৮, শু ২৫। 

পাধ। ৮৪ 

পাঠান্তর-ক্ষণদায়-_(১) তোহে লাগি সম্পাদলু' 
কান (২) অনভখন আকুল (৩) অব ইথে (9) তিমির- 

গুপত (৫) গুণগান নাম জপি (৬)কিয়ে ন। করু 

নব লেহ।। 

ব্যাখ্যা মাধব চন্ত্রকিরণে শীতল ন। হইয়। সস্তপ্ত হন, 

তাঁই চন্দনের দ্বাব্ন। দেহ লেপন করেন; কিন্ত তাহাতে 

তাপ আরও বুদ্ধি পায়। তিনি এমন ছুর্ধল হুইয়' 

পড়িযাছেন যে, শুভ্র উত্তরীয়খানাঁও বহন করিতে পারেন 

ন।। তিনি অভিসারে কেমন করিয়া যাইবেন? সুন্দরি ! 

তোমার বিরহে কানাই আকুল। হার শরীর ক্ষীণ 

হইয়াছে, উত্তাপে দর্বদা দেহ জঙ্জর। এখন বিধাতা 

তহার প্রতি বিনপ; তিনি বাচেন কিন। সন্দেহ । মেঘে 

আকাশ ঢাকিয়। গেলে তিমিরাঁভিসার করিবার স্থবিধ। 

হইবে ভাবিয়। শ্রীকৃষ্ণ বত্বের মহিত বংশীতে মেঘমল্লার বাগ 

আলাপ করেন; তাহাতে মেঘের উদয় হয় বটে, কিন্তু 

তাহার উত্তপ্ধ দীর্ঘনিঃশ্ব/সে মে মেঘ তখনই উড়িয়া 

যাইতেছে। সেইজন্যও তাহার পক্ষে অভিসারে যাওয়া 

সম্ভব হইতেছে ন1। তাই তিনি তোমার নাম জপ 

করিয়া বাঁচিয়। আছেন। (তাহ। না হইলে বিরহে মরিয়। 

যাইতেন।) তিনি তোমার গুরণগানও করিতেছেন। 
তাহাতে তাহার দেহ রোঁমাঞ্চে ভরিয়া যাইতেছে। 



১৭৮৮ 

গোবিন্দদাপ বলিতেছেন, ইহ! বিচিত্র নহে ; নব অন্পাঁগে 

কি না হয়! 

২৩৮ 

সুহই 

কিয়ে হিমকর-কর কিয়ে নিঝর১ ঝর 

কিয়ে কুহ্থমিত পরিবঙ্ক | 

কিয়ে কিশলয় কিয়ে 

জ্বলতয়ে২ চন্দন-পন্থ ॥ 

অব অবধারলু রে কান্ছ তুয়। পরএক রহ্বঃ 

নায়রি-কোরে ভোরি মুরছাঁয়ই* 

অপরূপ মদন-আতঙ্ক৭ ॥ 

মলয় সমীরণ 

জন্গ নব জলধর ধরণি লোটায়ই 

আকুল চিকুর বিথারি। 

বাধানামে নয়ন ঘন বরিখয়ে 

আরতি কহই না পারি॥ 

ধনি ধনি তু ধনি র্মণি-শিরোমণি 
কান সেও যাহে একস্ত। 

তুয়া পদ-পক্ছজ ভালে নাহি ছোঁড়ই 
গোবিন্দদাস মতিমস্ত ॥ 

সা. প. (১)--১*১, ক, বি. তরু ২১৯, গীত ২৮, ক্ষ ২২৫ 
২৭৯০, রাধা ৮৫১ বু ১৪ 

পাঠাস্তর-_(১) নিরঝর--তরু (২) জলতহি-_গী ও 

তরু (৩) অব আধারলু রে ইত্যার্দি তরু ও সমুদ্রে আছে, 

কিন্তু গীতচন্দ্রোদয়ে__হুন্দরি ! কানু জীয়ে তুয়া পরসঙ্গে ; 

ক্ষণদায়__হুন্দরি! কান তয়া পরশকো রঙ্ক (৪) তো 

বিচ মুরুছই-_তরু (৫) অপরূপ নয়ন-তরঙ্গে__গী 
(৬) তোহারি--গী ও তরু । 

ব্যাখ্যা মাঁধবের অঙ্গে চন্দনপন্ক লেপন করিলেও তাহা 

আগুনের মতন জাল! দেয়। এক্প অবস্থায় চন্দ্রের কিরণ 

কি করিবে কিন্বা পর্বতে যে নিবরি আছে তাহার শীতল জল 

আনিয়া তাহার উপর প্রক্ষেপ করিলে (নিবরিস্য অতি- 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

লিগ্স্ত পর্বতস্থ প্রবাহস্য নিজ্জনবনে নায়কস্ত তত্র গমন।- 

সামথ্যাৎ জলমানীয় পুনর্দতস্ত ঝরস্য প্রবাহস্াঁপ্যকিঞ্চিং- 

করত্বম। এবমর্থে “প্রবাহে নির্ঝর! ঝর” ইতি ব্রিকাগুস্মরণে- 

২পি নপৌনরুক্ত্যম__রাধামোহন ) অথবা পধ্যস্কের কুম্থমময় 
শধ্যায় শয়ন করাঁইলে কি হইবে? এখন নিশ্চিতরূপে 

বুঝিতে পারিলাম যে, কাঁনাই তোমারই স্পর্শের ভিখারী 

(রহ্ক_দরিদ্র)_ চন্দনাদির নহে । তিনি এমনিই প্রেমোন্মত্ত 

যে, অন্য নারীর কোলে শুইয়াও মদনের ভয়ে মৃচ্ছ। যাঁন। 
ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি তোমারই স্পর্শের কাঙ্গাল, 

অন্তের নহে । তাহাকে সেই অবস্থায় দেখিয়। মনে হয় 

যেন নবজলধর মাটাতে লুটাইতেছে ; তাহার কেশরাঁজি 

বিশৃঙ্খল । তাহার আগ্তির কথ। বল। যায় না, রাধা- 

নাম শুনিলেই তাহার নয়ন হইতে ঘন বর্ষণ হয়। ধন্য 

ধন্য তুমিই ধন্য হে রমণীদের শিরোমণি, কেননা কান্ুর 

হ্যায় বল্লভ একান্ত তোমারই । সেইজন্য মতিমস্ত অর্থাৎ 

ক্ুচতুর গোবিন্দদাপ তোমার চরণ ছাঁড়িবে না, যতক্ষণ 

না তুমি অভিসারে যাঁও ( মাধবের অভিসারে যাওয়ার 

সামর্থ্য নাই, হতরাঁং তোমাঁকেই যাইতে হইবে । গোবিন্দ- 

দাঁসেো। মতিমান্ ত্বদভিসারং বিন? ত্বচ্চরণং ন ত্যজতীতি 

ভাবঃ--রাপামোহন )। 

২৩৯ 

শী রাগ 

আজু যে। পেখলু গোরি কিশোরী । 
ত্রিভূুবন খীর বিজুরি কি জোরী॥ 

ভোগি-ভোগপর কনয়৷ সরোরুহ 

তথি পর খপ্রন-খেল। ৷ 

বিধুস্তদ-ভান্ুক কবলে মদন-ধন্থ 
দরশনে মনমথ গেলা ॥ 

শুক নব হেরি বিশ্ব পর ধাঁওত 

মোতিম দেখি মন-ভঙ্গে । 

শ্রবণে ন শোহত দোই বজনিকর 
তারক বেঢ়ল অঙ্গে ॥ 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

কনয়াধরাধর কুচ-যুগ মন্থর 

কেশরি-পতি গতি থোর। 

রূণিত মনোহর পদযুগ-নৃপুর 
গোবিন্বদাস তহি' ডোর ॥ 

” ২৬৭ অ ৬৩ 

শব্দার্থ-ত্রিভুবন থীর বিজুরিকি জোরী-_সেই 
গৌরীর সঙ্গে ত্রিভুবনে স্থির বিজুরিরই একমাত্র তুলন। 

হইতে পারে । ভোগি-ভোগপর--(গ্রীবাবিলঘ্ষিত বেণী- 

রূপ) সাপের ফণার উপর | কনয়া সরোরুহ_-( বদনরূপ) 

মোনার কমল । তথি পর খঞ্জন-খেলা সেই বদনের উপর 

নেত্ররূপ খঞ্চনের ক্রীড়া । বিধুস্তদ ইত্যাদি--( কেশরূপ) 
বাহুর কবলিত (সিন্দুর বিন্দুরূপ) ভান্কর কবলে 

(ভ্রবূপ) মদন-ধন্ধ পতিত হইয়াছে দেখিয়া! নিজধন 

রঙ্ার জন্য মন্মথ উপস্থিত হইল। (নায়িকার তাদৃশ 
অদ্ভুত শোভা দর্শনে আমার চিত্তে মন্সথ সমুদদিত হইল 

--সতীশচন্্র রায় )। শুক নব হেরি ইত্যা্দি__(নাসারূপ ) 

শুকপন্দী ( ওষ্ঠাধররূপ সনুস বিশ্বফল) দেখিয়া উহার উপর 
ধাবিত হয়। (কিন্তু উহার কোমল বীজসমূহের স্থলে ) 
শুষ্ণ ও কঠিন (দত্তপংক্তিরূপ ) মুক্তারাঁজি দেখিয়া ভগ্নমন। 
য়। শ্রবণে না শোহত ইত্যাি--কানে ছুই ( কুগ্ডলরূপ ) 

চন্ত্র শোভা পাইতেছে ; তারকারাঁজি অঙ্গ ঝেষ্টন 

করিল। তাহার কুচযুগ যেন দোনার পাহাড়; তাহার 

মন্থর গতিভঙ্গি সিংহবাজের গতিকে লাঞ্চিত করে। পর্দ- 

যুগের নৃপুরের শব্ধ মনোহর। তাহাতে গোবিন্দদাস মত 
হইয়া আছেন । 

২৪০ 

ধানশী ৰ 

রাইক রূপ মরমে জব লাগল 

মাধব আতুর তেল। 

মলয়জ মাল কুহ্থম তৃণ তাখুল 

সহচরি করে১ ভরি দেল ॥ 

১৭ 

১২৪ 

মহচরি বহুত যতন করি কহবী। 

যে! কিছু বচন কহই বর বঙ্গিণী 

সকল আপন করি সহবী ॥ 

তুয়। পথ+ হেরি রহলু হাঁম কুঞ্জে 

যব আনি মিলাওবি রাই" । 

তাঁকর দরশনে« পুরব মনোরথ 

তব হাম জীবন পাই ॥ 

মাধব "বচন শুনল সহচরি" 

হ[সি কহত মৃছুভাষ”। 

আজুক রজনী দুহু জনে মিলায়ব 

কহতহি গোবিনদাস* ॥ 

সং ৩২, কা ১৪৭ 

পাঠান্তর--(১) কর--কী (২) মুখ_-সং (৩) কুগ্- 

বনে-সং (9) তাঁয়--কী (৫) সে! মুখ দরশনে-_কী 

(৬) এতেক-_কী (৭) শুনল যব সহচরি-_-সং (৮) কহ- 
তহি' গদগদ ভাষ- সং 
(৯) আজ্গুক রজনী দৌহে সুখে বঞ্চবি 

চলতহি গোবিন্দদাস--মং। 

শব্দাথ-_মলয়জ মাল কুন্ত্ম তৃণ তাম্ুল-_ চন্দন, মাল্য, 
ফুল, তামুল অন্ঠরাগ জানাইবার জন্য ও নিজের দৈন্য 

জানাইবাঁর জন্য তৃণ। সকল আপন করি সহবী-_ 

সে তোমার দৃতিয়ালীতে বিরক্ত হুইয়! কিছু কড়া কথা 
বলিলেও নিজের কাঁজ মনে করিয়া সহা করিও ; চটাচটি 

করিও না। 

ক. বি. ৫৭ 

২৪১ 

স্থহই 
রাঁধানাম আধ গুনি চমকই ১ 

ধরই না পারই অঙ্গ। 

লোচন-লোর- লহরী ভরে আকুল 

কো কু প্রেম-তরঙগ | 

সুন্দরি! দূর কর হদয়কে। বাঁধ । 

রাধামাধব তুয়া অবধারলু 

মাঁধবকি তুহ রাঁধ।॥ 



১৩৩ 

তোহারি সম্দাদ স্ুধারমে উনমত 

হসি হসি ঘন তচ মোর। 

লেখত পাতি দেখত নাহি কাজর 

গদগদ রোধল বোল ॥ 

গীমকি* ভঙ্গে পস্থ দরশাওল 

ছুছ' দিঠি-পস্কজ নুদি। 

গোবিন্দদাস কহই ধনি ধনি তু 

সমুঝহ ইঙ্গিত শুধিন ॥ 

সা. প্. (১)--২৪৫ 

ক. বি. ১৮৪০ 

পাঠীস্তর-_ সা. প. আরম্ভ-রাঁধ বচন আধতনি। 
সমুদ্র-(১) চমকিত (২) গীমক (৩) কহয়ে শুন ধনি ধনি 

(৪) সমুঝবি ইঙ্গিতে সোধি। 

ব্যাখ্য।- মাধব রাধানামের ব। মাত্র শুনিয়াই চমকিয়। 

উঠেন, অঙ্গের পুলক সম্বরণ করিতে পারেন ন1!। নয়নের 

জলের তরঙ্গভরে তিনি আকুল হইয়া উঠেন-__প্রেম- 

তরঙ্গের কথ! কে বর্ণনা করিতে পারে? তুমি নিশ্চিতরূপে 
জানিলে যে, বাঁধারই মাধব আর মাধবেরই তুমি রাঁধ]। 

তোমার সংবাদরূপ স্ুধারসপানে সে উন্মত হইয়। হাসিয়া 

হাসিয়া! বারবার অঙগখোড়। দেয়। মে পত্র লিখিবে, 

কিন্ত ভাবাবেগে কালি কোথায় দেখিতে পাঁয় না, গদ্গদ- 

ঘরে কথ! বলিতে বলিতে তাহার বাকৃরোধ ঘটে । সে 

গ্রীবাভঙ্গি করিয়া ছুই নয়নকমল মুদিয়া পথ দেখাইল 
(নয়ন বন্ধ কবার ইঙ্গিত এই যে, বাত্রি অন্ধকার হইলে 

যেন সুন্দরী অভিসার করে)। গ্োবিন্দদাস বলেন, ধন্য 

তুমি স্রন্দরী। এই ইঙ্গিত ভাল করিয়া বুঝিয়। দেখ । 

মা, ১৯৬, সমুদ্দ ৩৬৭, 

২৪২ 

শ্রী বাগ 

কত কত ভূবনে আছয়ে বর নাগবি 

কে না করই অভিলাষ । 

যে! পুরুখ রতন যতনে নাহি পাওই 

সে তুয়।দাসকি আশ॥ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

সজনী আর কত সাধসি মানে । 

রসময় লোৌচন লোরে লাগ্চসি 

অনুভূয়ি সহসি পরাণে ॥ 

যাঁকর মুরলী আলাপহি কত কত 

কুলরমণীগণ ভোর । 

তোহাঁরি প্রেমভএ বাত ন। কহতহি' 

অতএ কি মানসি থোর ॥ 

প্রেমকি দহন প্রেমপয়ে শীতল 

আনহি হোয়ত আন । 
চন্দনি তাপই 

গোবিন্দদাস রসগান ॥ 

চন্দন চত্্র 

গং ৩৪ 

শব্দার্থ সে! তুয়া দাসকি আশ-সে তোমার দাম 
হইতে চাঁয়। রসময় লোৌচন লোরে লাগ্চসি-_সেই রসময়কে 

নয়নজলে লাঞ্ছনা করিতেছ। অশ্ভূয়ি সহমি পরাঁণে-_ 

তাহা অন্নভব করিয়াও তুমি প্রাণে সহ করিতেছ। অতএ 

কি মানসি থোর--ইহ কি অল্প বলিয়। মনে কর? প্রেম- 

কি দহন প্রেমপয়ে ইত্যাদি-_প্রেমের যে জলন তাহ 

প্রেমের মিলন দ্বারাই শীতল হয়। অন্ত জিনিস অন্যপ্রকার 

হয়__যেমন সে জাল! মিটাইতে চন্দন ও চন্দ্রকিরণ প্রয়োগ 

করিলে তাহাতে তাপ বৃদ্ধিই পাইবে । গোবিন্দদাঁস 

এই বস গান করিতেছেন। 

২৪৩ 

তথ। রাগ 

তরুতলে বৈঠই পস্থ নেহারই 
নয়নে গলই বহু লোর। 

রাই রাই করি কত ন৷ ফিরই হরি 
মনমাহ! দেয়ই কোর ॥ 

স্থন্দরি তোর বড়ি হৃদয় পাষাণ। 

তুয়৷ লাগি মদন- শরানলে পীড়িত 
জীবইতে সংশয় কাহ॥ 



গোবিন্দদাঁসের পদাবলী 

সহজ কমলদল তাঁহি মলয়ানিল 

অগোরে লেপিত শ্াম অঙ্গ। 

চমকি চমকি হরি উঠই কতেক বেরি 

হাঁ হুত মদন-তরঙ্গ ॥ 

শুন সখি রে ধনি রমণী-শিরোমণি 

জাই কি ভেটহ কাহু। 

গোবিন্দদাস কহে তুরিতে নড়ু স্থন্দরি 

কাহু ভেল বহুত নিদাঁন ॥ 

| সং ৩৬ 

শব্দার্থ__কত ন। ফিরই-_কত ঘুরিয়া বেড়ায়। মন- 
মাহ] দেয়ই কোর-মনে মনে তোমাকে আলিঙ্গন দেয়। 
হ1 ছুত মদনতরঙ্গ__মদনতরঙ্গে সে জলিতেছে। বহুত 
শিদান--কানাই একেবারে শেষ অবস্থায় আছে। 

২৪৪ 

স্থহই 

চন্দন-চান্দ লিখি চম্বই কাহু। 

লাজে কমলমুখি তেরছ বয়ান ॥ 

কিশলয়দলে করু দশনকি ঘাত। 

কিশলয় হেরি ধনি হেঠ রহ মাথ ॥ 

ঘন নখরেখ দেই কনয়া কটোর। 
উহ্ন' উন করি ধনি মোঁড়ই কোর 

চম্পকদাম আলিঙ্গই কাঁন। 

লাজে গোবি সুখে হরল গেয়ান ॥ 

নীল গীত কিয়ে গলিত পিধান। 

গোবিন্দদাঁস দু ক গণ গান ॥ 

আসজনীকাস্ত দাসের পু'খি (পৃঃ সং ৯২ এবং ১৮০ 
১০৪ ) হইতে ডঃ নুকুমার সেন 
কতৃকি নূতন পদ বলিয়া সাহিত্য- 
পরিষৎপত্রিকায় ( ৩৬ খণ্ড) 
প্রকাশিত। 

ব্যাধ্যা ইঙ্গিতে মনের অভিলাষ জানাইবার জন্ত 

১৩১ 

চুঙ্ছন করে; তাহ। দেখিয়া স্ন্দরী কমলমুখী লজ্জায় মুখ 
বাকায়। নবপল্পবদল দাত দিয়া কাটে, সুন্দরী সেই 
কিশলয় দেখিয়! মাথা হেট করে। একটি দোনার বাটীতে 

বার বার নথের রেখ! অঙ্কন করে। স্বন্দরী তাহা বুঝিতে 

পারিয়া যেন আঘাত পাইয়াছে, এইভাবে অঙ্গ মৌড়। 
দেয়। চম্পকবরণীর কথ| ভাবিয়া কানাই চম্পকদামে 
আলিঙ্গন করে, তাহ দেখিয়া গৌরী আনন্দে যেন 
চেতনা হারায়। একজনের নীলবসন, অপরের পীতবসন 
যেন খুলিয়! পড়ে। গোবিন্দদাম দুইজনের গুণগান 

করেন। 

২৪৫ 

ধানশী 

তন্তরুচি-হাঁরী কিরণ-মণি-কাঁতি। 
পহিরল নীলবলন কত ভাতি॥ 

এহে। নেহারি কি বিজ্ুরিক রেহা। 

লাঁজে লুকাঁয়ল সঘন মেহ। ॥* 

দেখ দেখ সুবল বিপিনে কোন গোরী । 

বলকয়ে চিত চোঁরায়লি মৌরি ॥ 

খপ্তন-গণ্ন লোচন জোর। 

যৈছে চিত্রগতি চারু চকোর ॥ 

হেরি হেরি অতয়ে করিয়ে অনুমান । 

থগ্চন খপ্জ ভেল চলই ন। জান ॥ 

চলইতে রুম্থু ঝু মির বোলই। 

মনসিজ মন্ত্র বেকত জন ভনই ॥ 

ইথে কৈছে ধৈরজ ধরবহি কান। 

গোবিন্দদীস এতহু নাহি জান ॥ 

ক. বি. ২৯৯৯ কী ১১৪ 

ব্যাখ্য| মণির কিরণের কান্তি হার মানিয়াছে 

সুন্দরীর তন্ঠর কান্তির কাছে। সে কত কায়দা করিয়] 
নীল সাঁড়ী পরিপ়াছে। এ কি বিছ্বাৎরেখ। দেখিলাম? 
মেকি লজ্জা পাইয়া সঘন মেঘে লুকাইল? স্থবল, দেখ 

কানাই চন্দন দিয়া চাদ অঙ্কন করিয়। চাদমুখ স্মরণ করিয়া দেখ বিপিনে কোন গৌরী বলপূর্বক আমার চিত চুরি 



৯০ 

করিয়| লইল। তাহার নয়নযুগল খঞ্জনকে গঞ্জনা দেয়; 

সেই নয়নদ্বয় দেখিয়। মনে হয় খঞ্জন যেন খোড়। হইয়াছে, 

চলিতে পারে না, তাই সুন্দরীর নয়নরূপে অবস্থান 

করিতেছে । চলিবার সময় তাহার নুপুরে রুম্ঝুচ শব 

হয়, তাহাতে মনে হয় যেন মদনের মন্ত্র ব্যক্ত করিয়। 

বলিতেছে। ইহ1তে কানাঈট কেমন করিয়া ধে্ধ্য ধরিয়! 

থ।কিবে? গোবিন্ধদাস একথার কোন উত্তর জানে না। 

২৪৬ 

ধানশী 

এ ধনি এ ধনি বচন শুন। 

নিদান দেখিয়] আইহ পুন॥ 
দেখিতে দেখিতে বাড়ল ব্যাধি। 

যত তত করি নাহি ওষধী ॥ 

না বাদ্ধে চিকুর না পরে চির। 

ন| করে আহার ন৷ হয় থির ॥ 

সোনার বরণ হইল শ্যাম । 

সোঙরি লোঙরি তোহারি নাম ॥ 

স্থতল ভূতল সোঙরি রাধা। 

কহই বচন না বুঝি আধা ॥ 

তুলাখানি দিন নাকের কাছে। 

দেখিন্ধ কেবল সোয়াশ আছে ॥ 

আছয়ে সোয়াস ন। রহে জীব । 

বিলম্ব না কর মোহর দিব 

গোবিন্দদাসের বিরহ-বাধ]। 

ইহার ওধধ কেবল রাধা ॥ 
কী ১৫৯ 

বার্থ নিদান--শেষ অবস্থা । আইহু--আিলাম। 
ন। বান্ধে চিকুর- শ্রীকষেের লক্ব। লম্ব। চুল, তাহ আচড়াইয়। 
সজ্জিত করে ন।। স্ৃতল-_শুতল, শুইয়। থাকে । সোয়াস 

-_ শ্বামাত্র । না রহে জীব- ইহাতে কিন্তু জীবন 
থাকিবে মনে হয় না। মোহর দিব আমার দিব্যি। 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

২৪৭ 

শর রাগ 

সহজই শ্যাম স্থকোমল স্ুশীতল 

দিনকর কিরণে মিলায়। 

সে-তন্-ভাপ লব নাহি পরশিতে 

মলয়জ পঙ্ক শুখায় ॥ 

সজনী কত সমুঝাঁয়ব নীত। 

কান কঠিন পথ কয়ল আরোহণ 

গণি গণি তোহারি পীরিত ॥ 

অন্ক্ষণ নয়ানে নীর নাহি তেজই 

বিরহ আনলে হিয়া! জারি। 

পাবক পরশে সরস দার জন 

একদিকে নিকসয়ে বারি ॥ 

নবীন নলিনদল কত না বিছাঁয়ব 

শ্ততলি অতি অবসাদে । 

গৌবিন্দদান কহ চাঁমর ঢ্রলাইতে 

অধিক বাঁড়য়ে পরমাদে ॥১ 

কী ১৫৯, ক্ষণদা ৭1৫ 

পাঠাস্তর : ক্ষণদা_(১) জ্ঞানদাস কহে চাঁমর 
ঢুলাইতে অধিক উপজে পরমাদে। 

ব্যাখ্য।- শ্টামের তনু সহজেই স্থশীতল ও ননীর মত 

স্কোমল, বৌদ্রের তাঁপে যেন গলিয়া যায়। সেই তন্গর 

তাপ এখন এমন বেশী হইয়াছে যে, চন্দনপক্ক একটু 

ছোয়াইতে না ছোয়াইতে শুকাইয়া যায়। স্থন্দরি! 

তোমীকে রোজ রোজ (নীত- নিত্য ) কত বুঝাইব। 
কানাই তোমার প্রেম স্মরণ করিয়। কত কঠিন পথে 
আরোহণ করিয়াছে । তাহার নয়নে কখনও জলধারাঁর 

বিরাম হয় না; বিরহ অনলে তাহার অস্তর জলিতেছে-_ 
যেমন ভিজ! কাঠের একদিক জলে, অন্যদিক হইতে 

জল বাহির হয়। নব নব কমলদলে কতবার শধ্য। 

রচন। করি, কিন্তু তাহাতে সে অবসন্ন হইয়া শুইয়। থাকে । 

গোবিন্দ্দাস বা (পাঠাস্তরে ) জ্ঞানদাস তাহার বিরহাগ্রি 

উপশম করিবার জন্য চাঁমর ঢুলাইতে লাগিলেন, কিন্ত 



গোবিন্দদাসের পদাবলী ১৩৩ 

তাহাতে বিপদ আরও বাড়িয়া গেল; আগুন আরও 

'ডারে জলিতে লাগিল । 

শব্দাথ- _কম্পই--কাপিতেছেন। ভাম্-কিশোরী-- 

২৪৮ 

ধানশী 

শুনইতে মাধব বিরহ বেয়াকুল 

কম্পই ভান্ত-কিশোরী। 

লোঁচন লোরহি ভিগল অন্বর 

অঙ্গ স্ধরি নাহি পারি॥ 
সুন্দরী চলতই কানুক পাশে। 

ষৈছে চাঁতকিণী হেরি নবান্ুদ 

ধায়ই পরম পিয়াসে ॥ 

চির চিকুর কিছুই নাহি সম্বরু 

পথ বিপথ নাহি জানে । 

বিপুল নিতম্ব ভরে গতি অতি 

মন্থর নিমিখ কোটা যুগ মানে ॥ 

যে পদ নব নব কমল স্থকোমল 

ধরণী পরশে ভয় লাগে। 

মো অব কণ্টক সঙ্কট বাটহি 

রোপি ধাঁয়ল অনুরাগে ॥ 

বিরহে বিমোহিত ভূতলে সোয়ই 

যাহা নব নাগর কান। 

সোই কুঞ্জে ধনি দূতি আগে করি 
হেরি রহু কমল নয়ান ॥ 

প্রিয় সচচবী শ্রবণহি কহতহি 

এ ব্রজ-জীবন কান। 

আয়ল তোহারি প্রাণপ্রিয়ে রাধিকে 

হেরহ মেলিয়। নয়ন ॥ 

রাইক নাম শ্রবণে যব শুনল 

হেরইতে রাইক অঙ্গ। 

গোবিন্দদান কহ বিরহ দূরে গেও 

উথলল প্রেমতরজ ॥ 

ক. বি. ৭৯ কী ১৬, 

বৃুষভানু-নন্দিনী রাধা । যেছে চাঁতকিনী ইত্যাধি--নৃতন 

মেঘ দেখিয়া পরম তৃষা লইয়। চাঁতকিনী যেমন তাহার 
পানে ধাবিত হয় তেমনি সবেগে রাঁধ। প্রকঞ্চকে দেখিতে 

চলিলেন। নিমিখ কৌটা যুগ মানে- সুন্দরী নিতম্বভরে 

জোরে চলিতে পাঁরিতেছেন না, গতি মন্থর হওয়ায় দেরী 

হইতেছে, আর প্রত্যেক নিমেষকালকে তিনি কোটী যুগ 
বলিয়া মনে করিতেছেন। কণ্টক সঙ্কট বাটহি-__ 

কণ্টকাকীণ সঙ্কটময় পথে। উথলল--উথলিয়। উঠিল, 
উদ্বেল হইল। 

২৪৯ 

ধানশী 

রসবতি সরস পবশ মুখবঙ্কে । 

কি করব চন্ন ইন্দুঘন পঙ্ধে ॥ 

শীতল কর-কিশলয় যাহ! আগি। 
কী ফল তাহ] তরু কিশলয় ভাগি॥ 

শুন শুন রমণিশিরোমণি রাধে । 

তে। বিশ্ন কাহ,ক সব ভেল বাধে ॥ 

পছুমিনী কোরে যে! তাঁপ না তেজ । 

কি ফল তাহি কমলদল সেজ ॥ 

বিধুমুখী চুম্বনে যাহে না সোহাই। 
কি করব তাহ। বিধুকিরণ বিগাই ॥ 
এতদিনে দুরে গেল সব দুখ ভান। 

জানলু অব তুয়া অন্চর কান ॥ 
অতয়ে সে নাঁগরি জানি কহ আন। 

গোবিন্দদাদ তোহানি গুণ গান ॥ 

বরাহনগর ৪ (৩) ৪৬ 
ক. বি. ৬১, সা.প. 
(১৮৯৬, রাধা ৮৩১ বু ১৪ 

ব্যাখ্যা_মাধবের প্রাণ শ্রারাধার অঙ্গম্পর্শ লাভ 

করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে । তাহাকে শান্ত করিবার 

জন্য চন্দ্রকিরণ ও ঘনচন্দনপক্ক প্রয়োগ করিয়া! লাভ নাই, 

পদামূতসমুদ্র ১১৭, কী ১৫২ 



১৩৪ 

কেননা! তিনি অন্য রসবতীর সরস স্পর্শ পাইলেও মুখ 

বাঁকাইয়। লন। ধেখানে শীতল করপলব তাহার গায়ে 

বুলাইলে তিনি আগুনের ছয়! লাগিতেছে মনে করেন, 

সেখানে তরুর নব পল্লব ভাঙ্গিয়া কি লাভ? রমণীশ্রেষ্ট। 

রাধা, শোন শোন, তোম। ছাড়। আর সব কিছুকে কানাই 

বাধ। মনে করেন। অন্য পদ্মিনীর কোলে তাহাকে শোয়াইয়। 

দেখ! গিয়াছে যে, তাহার ত্র তাঁপ কমে না) স্থতরাঁং 

কমলদলের শয্যায় শোয়াইলে কি ফল হইবে ? বিধুমুখীদের 

চ্ধন যেখানে শোভ। পায় ন।, সেখানে চন্দ্রকিরণকে নিন্দ। 

করিয়। (বিগাই ) লাভ কি? এতদিনে সব দুঃখের কারণ 

দূর হইল ; বোঝা গেল যে, কানাই তোমার অন্চর। 

অতএব এখন আর তুমি যেন কোন ওজর আপত্তি 

করিও না; মাধবের সঙ্গে মিলিত হও। তাহা হইলে 

গোবিন্দদাস তোমাঁর গুণগান করিবে। 

২৫০ 

ধানশী 

করি১ জলকেলি অলিসঞ্চে বাল।। 

হেরলু পথে জঙ্ চীন্দকি মাল ॥ 

অপরূপ রূপ নয়নে মঝু লাগি। 

অন্ুখন মাধুরী মরমহি জাগি ॥ 

এ সখি! এসখি। মোহে হেরি রাই । 
বিহসি রহলি ধনী গীম মোঁড়াই ॥ 

সে! মুখ ঝলমল নিরমল জোতি। 

লোঁলিত নাসক বেশর মোতি ॥ 

রঙ্গ অধরপর ঢরকই কাতি। 

মদনমোহন যৈছে ফাঁসক ভাতি ॥ 

বন্কিম কেশ বিথারল পীঠে ।২ 

চকিতহি মঝু মন লাগল দ্দিঠে ॥ 
এছে স্থকেশিনী হাস নাহি দেখি । 

চিতমুরুতি কিয়ে রহলহি লেখি ॥ 
পদনথ অঙ্গুরি যাবক শোভা । 

দশনখ ভয়ে চান্দ অরুণহু লোভা॥ 

গোবিন্দদীসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

সো পদকমল হৃদয়ে করি লেব। 

গোবিন্দদাম যব অনুমতি দেব । 

ক. বি. ৩০০০ গীতচন্দ্রোদয় ৩৫৬ 

পাঠীস্তর-_'গো” পুথি (১) যব করু (২) রঞ্ছিম 
জাদ বিথারল পীঠ। 

শব্দারথ_অলিসঞ্ে__সখীদের সঙ্গে । গীম মোড়াই 

_গ্রীবা বন্ধিম করিয়া । লোলিত-_ছুলিতেছে। ঢরকষ্ট 

কাতি-_-কান্তি যেন ঢলকিয়া পড়িতেছে, প্রবাঁহিত 

হইতেছে । ফাসক ভাতি-_কেশজাল যেন ফাঁস বা ফাদে 

মতন। চিতমুরুতি কিয়ে রহলহি লেখি-__সে কি মীনবী ন। 
চিত্রে অস্গিত মুন্তি? যাবক শোভা-_আলতার সৌন্দঘ্য: 
গোবিন্দদাস যব অন্থমতি দেব-_-যখন গোবিন্দদাস অন্থঘতি 

দিবেন তখন । 

২৫১ 

ধানশী 

যমুনা যাইতে পথে রসবতী রাঁই। 

দেখিয়। বিদরে হিয়। সোয়াথ১ ন। পাই ॥ 

কি বা খণে আল সোই২ কি দেখিন্ু তারে। 

ওরূপ লাঁবনি ধনি! নয়নে উপরে ॥ 

মেলিয়! দীঘল কেশ ফেলিয়! নিতম্বে । 

চলে ব। ন। চলে রাই" রূস অবলম্ধে ॥ 

তাহে মুখ মনোহর ঝলমল করে। 

কাম চামর করে পূর্ণ শশধরে | 

তাহে অতি বিরাঁজিত ঘাম বিন্দু বিন্দু" | 

মুকুত। ভূষিত যেন পৃণমিক ইন্দু॥ 

মন্দ মধুর হাস বিলাস অধরে। 
সেই সে সমাধি রহু মরম ভিতরে ॥ 

ফুয়ল নীলিম বাস রহে আধ উরে। 

আধ গিরি মাঝে ষেন নবজলধবে ॥ 

উর আধ পরে লোলে মুকুতার হারে । 

স্থমের শিখবে যেন হ্থরধুনী ধারে ॥ 



গোবিন্দদাসের পদ্দাবলী 

মঝু মন রহি তহি করত সিনাঁন 

গোবিন্দদাস কহে ইহ পরমান ॥ 

ব. *ব. ৫৬, রাধা ৫০ লু ১৮৩, গী ৩৫৬, সং ২৪ 

কী ১২৫ 

পাঠীস্তর- ক্ষণদায় (১) সম্বিত (২) আইনু সখি 
'৩। ৰনি নয়ন উপরে (৪) ধনী (৫) তথি বিরাজই শ্রম ঘশ্ম 

বন্ধু বিন্দু। 

শব্দার্থ-_কাম চামর করে পূণ শশধরে -কামদেব যেন 
চন্রকে চামর করিতেছেন । রাধার মুখ যেন পূরণ শশধর 

আর কেশ চামরতুল্য। সমাধি রহু-্যানে থাকুক। 

ফুয়ল নীলিম বাঁন_ খোল! নীল বলন ( আটর্মীট নহে )। 

হে আধ উবে-_-অদ্ধেক বক্ষের উপরে থাকে । আধ গিরি 

মাঝে ষেন নবজলধরে-_বক্ষের অনাবৃত অদ্ধেক অংশ যেন 

পর্বতের অর্ধাংশ আর নীলবসন হইতেছে নবজলধর । 

লোলে- দোলে। 

২৫২ 

গুঞ্রী 

কাঁনুক মুখে শুনি১ গদগদ ভাঁষ। 

মিলল সহচরী রাইক পাশ ॥ 

২স্ুন্দরী কুশল পুছই হসি থোরি। 
সখী কহু নয়নে নয়নযুগ জোরি। 

শুন শুন এ বুষভান কুমারি । 

তুয়! বিচ্ন আকুল রসিক মুরাঁরি ॥ 

দেই দরশ তু সরবস্থ নেলি। 
তিলে তিলে তাক কৈছে মতি ভেলি॥ 

তুয়। রূপ নিরমিয়! দেয়ই কোর। 
হেরইতে লোচনে গলহি" লোর ॥ 

কহই না৷ পারই মদন হতাশ" | : 

কতয়ে যতন কর গোবিন্দদাঁসং ॥ 

গী ৩৭ কী ১৪৭ 

পাঠান্তর-কী (১) কামুক বচন শুনি (২) তৃতীয় 

১৩৫ 

ও চতুর্থ চরণ “কী'-তে নাই (৩) গলতহি (৪) হুতাশে 

(৫) চামবর ঢুলায়ই গোবিন্দদাসে। 

শব্ধাথ_নয়নে নয়নযুগ জোরি-মনোৌষোগ 

আকর্ষণের জন্য চোখে চোখ রাখিয়া । তিলে তিলে তাক 

কৈছে মতি ভেলি--তিলে তিলে তাহার সম্বন্ধে তোমার 

কি রকম বুদ্ধি হইল? দেয়ই কোর-_আলিঙ্গন দেয়। 

২৫৩ 

যধ বিছি বালিসঞ্ে লেহ ঘটায়ল 

দবসঞ্জে মাধবী বাস। 

আপ মুরুখপন আপে ঘটায়ল 

মপুপকি ততহি১ উদাস ॥ 
মাধব! ন। কর মনোবথ-বাধ। 

মাধবী মধুপ এ কবহি ভিন নহু 
সময়ে পূরব সাধ ॥ 

নুকুলিত হোত যবহি মধুমাধবী 
ধর রহু২ ভুজহি পসারি । 

শ্যাম ভ্রমরবর সে। মধু পিবইতে 

কৌনে বিঘিনি করু পাবি ॥ 
মঝু উপদেশ শবণে নাহি শুনহ 

করহ স্বদৃঢ় বিশোয়াস। 

যোগি ধরম যৈছে সময়ে সোহা য়ত* 

কহতহি গোবিন্দদাস ॥ 

গ] ৪০৫, কা ১৩৬ 

পাঠান্তর__কী (১) তহি (২) ধরবহু (৩) সহায়ত। 

শব্দার্থ_লেহ ঘটায়ল__প্রেম ঘটাইল। ধবপঞ্ঞে 
মাধবী বাস-স্বামীর সঙ্গে মাধবীর একন্র বাস। 

ব্যাখ্যা যখন বিধাত বালার সঙ্গে তোমার প্রেম 

ঘটাইল, তখন স্বামীর সঙ্গে মাধবী একত্র বাস করিত। 

বিধি নিজের মূর্খতা নিজেই প্রকাশ করিল) ভ্রমর কি 

তাহাতে উদাস থাকে ? মাধব! নিজের মনের অভিলাষে 

ব্যাঘাত করিও ন1। মাধবী ও ভ্রমর কখনও পৃথক্ 



১৩৬ 

হইবে। মধুমাধবী যখনই পুষ্পিত হয় তখনই অব্্ঠ 
তাহ।র স্বামী আলিঙ্গনের জন্য বাহু প্রসারণ করিবে, 
কিন্ত মাধবীর মধু পান করিতে শ্ঠামরূপ ভ্রমরবরের কে 

বিদ্ধ ঘটাইতে পারে? আমার উপদেশ তুমি এখন 

কানে তুলিতেছ ন1; কিন্তু হুদৃ বিশ্বাস রাখ যে, এই 

সময়ে, যখন মাধবী মুকুলিত হয় নাই, তখন তাহার প্রতি 

যোগীর মতন উদাঁসীনত। প্রদর্শন করাই শোভ। পায়। 

২৫৪ 

তিরোথ। ধানশী 

স্থন্দরি রমণি জনম ধনি তোর। 

সবজন কান কান করি ভাবয়ে 

সে তুয়। ভাবে বিভোর ॥ 
চাতক চাঁহি তিয়াসল অন্বুদ 

চকোর চাহি রহু চন্দা। 

তরু ললিতা৷ অবলম্বন করি 

মঝু মনে লাগল ধন্দা ॥ 

কেশ পসাঁরি যবহু তুহু আছলি 
উরপর অন্বর আধা । 

সে৷। সব সঙরি কানু ভেল আকুল 

কহ ধনি১ কোন সমাধা ॥ 

তাকর অস্তর জলই নিবস্তর 

বিচ্ভাপতি ভালে জান । 

কিঞ্চিত কাল কলপ করি মানই 

গোবিন্দদাস পরমাণ । 

সমুদ্র ১১১ 

কী ১৪৮ 

তরু ৬১ 

পাঠীস্তর-_কী (১) সখি (২) «কোন সমাধা'র পর 
নিয়লিখিত চারি চরণ কীত্তনানন্দে অতিরিক্ত-_ 

কব তুহু হসইতে দশন দেখায়লি 
করে কর জোবি হিয়। মৌরি । 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

থাকিতে পারে ন1; মময় আমিলেই তোমার সাধ পূর্ণ অলখিত দিঠি করি হৃদয় পসারলি 

পুন হেরি সখি করি কোর ॥ 

ব্যাখ্যা জনম ধনি তোর--তোর জন্ম ধন্থ। চাতক 

চাহি ইত্যাদি--এ যে দেখিতেছি সব উন্টা। চাতকষ্ট 

জলধরের দিকে তৃষ্ণায় আকুল হইয়া চাহিয়া থাকে, এখন 
হ্টাম জলধরই চাতকের জন্য তৃষিত হইল ; ডাদ চকোরের 

পানে চাহিয়া রহিল। বৃক্ষ লতিকাকে অবলম্বন করিল। 

উরপর অশ্ব আধাবুকে অদ্ধেক কাপড়। কোন 

সমাধা -কান্চর আকুলতার সমস্ত! সমাধান হইবে কিন্ধপে? 
তাকর অস্তর ইত্যাদি--তাহার অন্তর যে সব সময়ই 

দগ্ধ হইতেছে তাহ! বিদ্যাপতি ভাল করিয়া জাঁনেন। 

গোবিন্দদধাস সাক্গী দিতেছেন যে, মাধব বাঁধা-বিরে 

অল্পকীঁলকেও কল্পকাল বলিয়। মনে করেন । 

মন্তব্য-_এই পদটি পদকল্পতরুতে (৬১) শুধু বিদ্যাপতির 
ভণিতায় ছাপা হইয়াছে । উহার ভণিতা-_- 

হৃদয় পৃতুলি তুছ' সে। শুন কলেবর 

কবি বিদ্যাপতি ভণে ॥ 

২৫৫ 

ধানশী 

এ সখি! অপরূপ পেখলু রাম] । 

কুটিল কটাখ- লাখশর বরিষণে 

মন বাধল বিহু দাম ॥ 

পহিল বয়স ধনী মুনি-মনমোহিনী 

গজবর-গতি জিনি মন্দা। 

কনকলতাতঙ্ছ বদন ভান জঙ্গ 

উয়ল পুণমিক চন্দ ॥ 
কীচ। কাচন সীচ ভরি দৌ কুচ 

চুচুক মরকত শোভা । 

কমলকোরে জঙ্গু মধুকর শুতল 

তাহে রহল মনলোভ। ॥ 

বিদ্যাঁপতি পদ মোহে উপদেশল 

বাধা রসময় কন্দা। 



গোবিন্দদাসের পদাবলী ১৩৭ 

গোবিন্দদাস কহ কৈছন হেরব পাঠাস্তর__ক. বি. পুঁথির আরম্ভ--নবীন নলিনীদল 
যে৷ হেরি লাগল ধন্দা ॥ জিনি তচ্ছু কোমল 

গী ৩৮৩ আগোর লেপই অঙ্গে 

চমকি চমকি হবি। 

(১) তুয়া গুণ অস্তরে মনহি নিরস্তর 

জপইতে আকুল গান ॥ ক. বি. 

(২) চম্পক দলে দেই কোর--ক. বি. (৩) হানত--তরু 

(9) দুতিক বচন শুনি রমণী শিরোমণি 
বচনামুত করু পান। 

গোবিন্দদাস কহে ত্বরিতে চল সুন্দরি 

কানু ভেল বড়ই নিদান ॥ ক. বি. 

শন্দার্থ__জীবইতে সংশয় কান-_কানাই বাঁচে কি ন। 

বাঁচে সংশর হইতেছে। তুয়া ভাবে তরু দেই কোর-_ 
রাধা মনে করিয়া তরুকেই আলিঙ্গন করে। 

শব্দার্থ_মন বীধল বিগ দীমা_বিনা বজ্ছুতে মন 
বাধিল। কনকলতাতন্থ-_তাহার দেহ কনকলতার তুল্য । 

বদন ভান জঙ্গু উয়ল পুণমিক চন্দা-বদন দেখিয়া মনে 

হয় যেন পূণিমাঁর চাঁদ উঠিয়াছে। বাঁচা কীচন-_ কীচ। 
সোনা । সীচ-সত্যই । চুচুক মরকত শোৌভা-_কুচের 
অগ্রভাগ ঈমৎ কৃষাভি বলিয়! উহাঁর সহিত মরকতের 

শোভার তুলনা করা হইয়াছে । কমলকোরে জঙ্চ মধুকর 
শুতল__কুচের সহিত পদ্মের তুলনা ও মধুকরের সহিত 

চচকের তুলন। কর। হইয়াছে। 

২৫৬ 

পঠমগ্জবী 

স্ন্দরি ! তুহু' বড়ি হৃদয় পাষাণ। 

২৫৭ 

বরাড়ী রাগ 

অচপল চীত রতন তোহে সেপল 

তুয়৷ লাগি মদন- শরানলে পীড়িত জীবন জাত না৷ তারি। 

জীবইতে সংশয় কান১ ॥ পরবশ দেহ পরশ দূর রহ 
বৈঠই তরুতলে পন্থ নেহারই অভয় না৷ রোখবি গোঁরি ॥ 

নয়নে গলয়ে ঘন লোর। শুন শুন কাচ লিখল তোরে রাই । 

রাই রাই কবি সঘনে জপয়ে হরি দিন খতু আধ মদন শর ভারবি 
তুয়! ভাবে তরু দেই কোর২ ॥ হামারি বচন হেন লাই ॥ 

শীতল নলিনীদল তাছে মলয়ানিল ইহ নবরাগ দহন পুন ভাবিনী 

আগোরে লেপই শ্তাম অঙ্গ। ছুবরি জনন তন জারি। 
চমকি চমকি হবি উঠতহি কত বেরি লোচন মুদি মনহি মন বারবি 

দাহত* মদন তরঙ্গ | পরশি রসে রস বারি ॥ 

চলহ বিপিনে ধনী রমণীর শিরোমণি ঘে! তুয়। লোচনে উজর কাঁজর 
ভেটহ নাগর কাঁন। সে! জনি চলবি বিমোই । 

গোবিন্দদাস কহই শুন স্থন্দরি গোবিন্দদাস কহুই ধনি বিরমহ। 
কান্ছ ভেল বহুত নিদানঃ ॥ লোরে মিটই জনি সোই ॥ 

| ক. বি. ১৬৮৫ গী ৩৮৯ তরু ১২৮ 

১৮ 

সা. প. ৫১)--২৪৪ 



১৩৮ 

ব্যখ্য।__দুতী শ্রীবাধাকে বলিতেছেন শ্রীরুষ্ণ তাহার 

অচপল চিন্ত (অন্টে যে হৃদয় আসক্ত নহে এবং হইবে না) 

তোমাঁকে সমর্পণ করিয়াছেন, তাহার জীবন এখনও যাঁয় 

নাই-_অর্থাৎ তিনি বিরহে মৃতপ্রায় হইয়াছেন । তোমার 

বশে তাহার দেহ, কিন্তু তুমি তাহাকে স্পর্শ কর! দুরে 

থাকুক, অভয়দাঁনও করিতেছ ন।। হে গৌরি, অন্ততঃ 

অভয় দ[ও আশ্বাস দেওয়। বন্ধ করিও না। বাই, শোন 

শোন, কানন তোমাকে লিখিয়াঁছে। আমার মনে হয় 

যে, তুমি বুঝি সব সময়ই তাহাকে মদনশর মারিতেছ। 

হে ভাবিনি! এই নব অন্গরাগের জালায় তাহার ছুর্বল 

দেহ যেন জলিয়! যাইতেছে । চোখ নু'জিয়া মনকে মনে 

মনে নিবারণ করিও, আর একটুখানি তাহাকে স্পর্শরস দান 

করিও; মা হয় রমকে আর অগ্রসর হইতে দিও না। 

তোমার চোখে যে উজ্জল কজ্জল তাহ] দ্বার। যেন তাহাকে 

বিমোহিত করিয়। যাইবে । গোঁবিন্দদাঁস বলেন, হে 
ুন্দরি, ক্ষাম্ত হও, আর বেশি এদাসীন্য দেখাইলে 

শেষ পধ্যস্ত তোমার চোখের কাজল নয়নজলে মুছিয়। 

যাইবে। 

২৫৮ 

বাল। ধানশী 

হেরইতে হেরি না হেরি। 

পুছইতে কহই ন। কহ পুন বেরি ॥ 
চতুরী সখী সঞ্চজে বসই। 

রস-পরিহাসে হসই ন৷ হসই ॥ 

পেখলু ব্রজ নব নারী । 
তরুণিম শৈশব লখই না পারি ॥ 

হৃদয় নয়ন গতি বীতি। 
সে৷ কিয়ে আন নহত পরতীতি ॥ 

এছন হেরইতে গোরি। 

হঠ সঞ্জে পৈঠল মনমাহা মোরি ॥ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

তবহি' কুম্বমশর জোরি। 

ছুটল বাণ ফুটল হিয়ে মোরি | 

গোবিনদাস চিতে জাগ। 
চান্দকি লাগি স্থরজ উপরাগ ॥ 

সা. প. (১)--৬৯, ক. বি ৩০১৫ 

রাধা ৫৪, গে ১৩, বু ৮ 

গা ৪০৪, সমুদ্র ৯১, সং ২৮ 

কী ১১৯ 

শব্দার্থ_হেরইতে হেরি না হেরি-_যেন দেখিয়াও 
দেখে না। পুষ্ছইতে কহই ন। কহ-_জিজ্ঞাসা করিলে 

কখনও উত্তর দেয়, কখনও দেয় না। রস-পরিহাসে 

হসই না হসই-কখনও হাসে, কখনও বা হাসে ন।। 

তরুণিম শৈশব- বয়ঃসন্ধি । মনমাহা- হৃদয়ের মধো। 

চান্দকি লাগি সুরজ উপরাগ--চন্দ্রের জন্য (রাধার বদন 

স্থধাকরের জন্য ) স্য্য যেন রানুগ্রস্ত হইয়াছে। 

২৫৯ 

ধানশী 

কান্ত কথা শুনি গদগদ ভাঁষ। 

মীলতি২ সহচরি রাইক পাশ ॥ 

কহতহি সহচরি শুন বর-গোর। 

তুয়া লাগি হালত নন্দ-কিশোর ॥ 

তুয়। রূপ নিরথই তরু দেই কোর। 
হেরইতে গলতহি লোচন লোর ॥ 

যব নহি হ্ন্দরি করবি পয়াণ। 

তব জিউ তেজব নাগর কান ॥ 

সহই ন পারই মদন হুতাশ। 

চামর ঢুলায়ত গোবিন্দদাস ॥ 

সিদ্ধান্তচন্্রোদয় ১৩৮ 
অ ৭২ 

পাঠাস্তর-_সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় (১) কাচ্ছক বচন শুনি, 
(২) মিললি। 

শব্দার্থ হালত- কাপিতেছে। 



গোঁবিন্দদীসের পদাবলী 

২৬০ 

মায়ুর 

আজু মুঞ্ি পেখনু বাই। 

দ্রশনে নয়নে নয়নশর হানল 

বিরস ন। ভেল মুখ চাই ॥ 

গৌর বরণ ভঙ্গ নীলপট উড়ল 

কুচযুগ কনয় কটোর । 

উরপর কুচক হার বিরাঁজিত 

যুবজন চিত চকোর ॥ 

বিপুল নিতম্ব জঘন অতি সুন্দর 

কেশরী জিনি কটিদেশ। 

কমল চরণযুগ যাঁবক বঞ্চিত 

জগজনমোহন বেশ ॥ 

পিঠশ্রী পরে বেণী বিরাজিত জন ফণী 

চলতহি মণি ধরি পাশে। 

বিদগধ নাগরী মঝু মন আকুল 
মুরছল গোবিন্দদাসে ॥ 

ক. বি. ৪৯০ লব ১০৩ 

শব্দার্থ _যুবজন চিত চকোঁর- চন্দ্রের জন্য চকোঁবের 
হায় যুবজনের চিত্ত তাহার জন্য উৎসুক হয়। 

২৬৬ 

ধানশী 

ন। করি শিরে দেও হাত। 

অস্তর জরজর দ্বিগুণ উতাপই 

শুনইতে কাহ,ক বাত ॥ 
পহিলে নয়ন মন দুহুক গমন ধনী 

তেনর চিত পরাণ। 

১৫ ৯৫ ৯৫ ৮৫ 

পিরীতি পবন দারুণ অব জানলু 

পরশিতে বিঘটল অঙ্গ । 

যেন অঙ্গভঙ্গ হইল। 

যেন সঙ্গ করিও ন।। 

ও তিন আখর মনে জনি বাখসি 

স্বপনে করসি জু সঙ্গ ॥ 

বিরহ-বিঘাঁনলে জলত কলেবর 

সঘনে লুঠই মহী-পক্গ | 
তৃহু রমণী-মণি তোহে চড়য়ে ধনি 

কা-বধ বিপুল কলঙ্ক ॥ 

সব সখী মেলি কতহু আশোয়াসলি 

বেদন কোই না জান। 

গোবিন্দদাস কহ তুহারি পরাণ পণ 

নহে কছে নহত পরাণ ॥ 

বইমহী সংস্করণ ৩৭ 

শব্ধাথ পরশিতে বিঘটল অঙ্গ-_ প্রেম স্পর্শ করিতেই 

স্বপনে করমি জন সঙ্গ__শ্থপনেও 

২৬২ 

রাই অচেতন নিবখিতে সহচরি 

অন্থুরে করয়ে বিচার । 

শ্যাম অবশ উ|হ। রাই তরসে ঞ্িহা! 

আর কি করব পরকার॥ 

এছে কহুল ধণি দেহ চন্দন আনি 

রাই মুখে সিঞ্চয়ে নীর | 

উঠ উঠ ভন্বরি শ্যাম রসে আগরি 

করে ধরি পহিরল চীর | 

মলয়জ নীর পবনে ভেল শীতল 

বই সচেতন ভেল। 

তৈখনে লহচরি রাইক কর ধরি 

স্যাম সমভাযণে চলল ॥ 

শ্যাম পাঁশ মিলল যব স্থন্দরি 

রসবতি স্থনাঁগরি রাধা । 

মৃতসঞ্জীবনী ধনি পরশহি নাগর 

খণ্ডিত মনসিজ বাধা | 



১৪৩ গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

নাগরি নিরখিতে রসময় নাগর 

উঠল কুঞ্চবিহারী। 

রাইক রূপ নিবিড় আলিঙ্গই 

ক. বি. ৫৬৬ 

গোবিন্দদাস যাউ বলিহারী ॥ 

আকাথ- রাই তরসে ঞ্িহ।-রাই এখানে ভয় পায়। 

শ্বাম রসে আগরি--শ্যামের প্রেমের রসে সকলের 

অগ্রগণ্য। ৷ 

ক. বি. ৫০১ 

২৬৩ 

দুতিমুখে শুনইতে রাইক চরিত। 

সব অঙ্গ পুলকিত চমকিত চিত॥ 

কি কি বলি প্রেমে ভেল ভোর। 

কহইতে গদগদ কগ হি লোর। 

সঙরিতে প্রেম অবশ ভেল অঙ্গ। 

অন্তরে উপজল মদনতরঙগ ॥ 

চলইতে পদ্দযুগ থর থর কাঁপ। 

হেরই লোর নয়নযুগ ঝাপ॥ 

এছন কুপঞ্পে মিলল রাইপাশ। 

দুরেছ' দূরে রহু গোবিন্দদীস ॥ 

২৬৪ 

কাক প্রবোধ করি লহচরি যাই। 

তুরিতহি মিলল রলবতী ঠাই ॥ 
স্তামদূতী দেখি রাই লছ লহু বোলে 
আদরে অন্ুসাঁরি বসায়ল কোলে ॥ 

কাহে আওলি দূতী নাগর ছোড়। 
অকপট কহবি ন। রাখবি ঘোর ॥ 

চতুর সহচরী আদর জানি। 
মরম নিবেদল লহু লু বাঁণী॥ 

তুরিতহি করলি কালিন্দী সিনান। 
তব তোহে হেরল নাগর কান । 

মোহে পুছল সোই রসিক মুরাঁরি। 
হাম কহল বুষভাম্গ-কুমারি ॥ 

তুয়া নাম শুনিতে অবশ ভেল সোই। 

গোবিন্দদাস নিবেদল তোই ॥ 
ক. বি. ৫০৩ 

২৬৫ 

তথা রাগ 

তয় মুখ চনত কোটি জিনি শোভিত 

লোভিত কান চকোর। 

ও মুখকমলে চপল মন ভূবল; 

তাহে কি ভমরা আন ভোর+ ॥ 

সুন্দরি উপেখবি* দারুণ লাজ । 

মনমথমন্ত্ পঢ়াওব নিরজনে 

ইথে বিধি মিলাওব' কাজ ॥ 

গিরিবর কুঞ্জেৎ রঙ্গে তু" অভির 
মদন-গেহ দরশাব। 

যাহা রহত মহা- মনমথ পঞ্জরঙ 

তাহ। মলয়গণ ধাব" ॥ 

মদনক চীর থার কর অন্বর” 

হৃদয় উঘারি পিন্ধান৯। 

দুছক হৃদয়১* এক করি জোড়ব 

গোবিন্দদা পরমাণ ॥ 
রাধা ৭ সং ১২২, অ ৬৯ 

পাঠীস্তর_অ (১) বুড়ল (২) ভ্রমর অলি ভোর 
(৩) উপেখলি (৪) মিলায়ল (৫) গিরিবর তুঙ্গ (৬) ধাহা৷ 

মনমথধব রহত নিরস্তর (৭) মলয়ানিল-গণ ধাব (৮) সুন্দরি 

(৯) হৃদি উদঘাটহ বাণ (১০) হৃদয় অব। 
শব্দাথ- তুয়। মুখ চন্দ্র কোটি জিনি ইত্যাদি_তোমার 

মুখের শোভ1 কোটিচন্দ্রের শোঁভার চেয়েও বেশি তাই 
কানাইরূপ চকোর লুন্ধ হইয়াছে। মনমথমন্ত্র পঢ়াঁওব 
ইত্যাদি-_ 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

আদরে তোমাকে মন্সথের মন্ত্র নিজ্জনে পড়াইব, তাহাতে 

বেধির ইচ্ছায় কারধসিদ্ধি হইবে। গিরিবর কুঞ্জে ইত্যাদি-_ 

গোবর্ধন পর্বতের কুঞ্জে তুমি অভিসার কর, সেইখানে 
মদনগৃহ দেখাইব। যেখানে মহাঁমন্সথের পাঁজর থাকে 

অথব। পাঠাস্তবে যেখ।নে মন্মথের স্বামী বা মন্মথরূপ স্বামী 
থাচকি। 

অনুরাগ* 
২৬৬ 

তুড়ী 

হেবি মুখচন্দ্র-সুধারস-লহরী- 

কিরণহি ভূবন উজোর । 

তিরপিত চাঁহি চকোরিণি কামিনি 

লোচন নিশি দিশি ভোর ॥ 

সজনি অব হাম না বুঝি বিধান ১ । 

অতিশয় আনন্দে বিঘিন ঘটা ওল 

হেরইতে ঝরয়ে নয়ান॥ 

দাঁরুণ দৈব কয়ল দু লোচন 

তাহে পলক নিরমাই। 

তাহে অতি হরিষে এ দুহু' দিঠি পূরুল 
কৈছে হেরব মুখ চাই ॥ 

তাহে গুরু ছুরুজন লোচন কণ্টক 

সঙ্কট কতহু' বিথার। 

কুলবতি বাদ বিবাদ করত কত 

ধৈরজ লাজ বিচার ॥ 

সব" উপেখি ষাই বন পৈঠব 

কাহ্ছ গীমে করি হার। 

নিরজনে রাতি দিবস স্থখে হেরব 

এহি দঢ়ায়লু সার ॥ 

* সর্বদা অনুভূত প্রিয়তমকে যে নবনবায়মান রাগ অননুভূতরূপে প্রতীয়- 
খন করায় তাহাকেই উজ্জ্লনীলমশিতে অনুরাগ সং দেওয়। হইয়াছে। 

১৪১ 

কি করব আন ধরম-করম মত 

জীবনহীন জু দেহ। 

গোবিন্দদাস ভগ মনমথ-মোহুন 

মিলনে কিয় কর কেহ। 

তর ৭৭৯ 

কী. ২৭৩ 

পাঠান্তর-__কী (১) সজনি হাম নহি বুঝিয়ে বিধাঁন। 
শব্দার্থ হেরি মুখচন্দ্র ইত্যাদি-_মুখরপ চন্দ্রের ধা 

রসের যে তরঙ্গ তাহার কিরণে ভুবন উজ্জল। দারুণ দৈব 
কয়ল ছুহু লোচন ইত্যাদি-সহশ্র লোচনেও ধাহাকে 

দেখিয়। তৃণ্চি হয় না, তাহাকে দেখিবার জন্য বিধি মাত্র 

ছুইটি আখি কেন দিলেন; তাহাতে আবার পলক 
দিয়াছেন, স্থতরাং অপলকে মুখ দেখ! যাঁয় না। আনন্দের 
আতিশয্যে সেই নয়ন আবার অশ্রতে ভরিয়! গেল, 

কিরূপে মুখের পানে চাহিয়। দেখিব? ভাল করিয়া কি 
দেখাঁরই উপায় আছে? গুরুজন ও দুর্জন রূপ কত কণ্টক 
ও সঙ্কট বিস্তীর্ণ রহিয়াছে । গীমে করি হার-_গলার হার 
করিয়া। জীবনহীন জন্তু দেহ__কানুই আমার জীবন, সে 

ছাড়। আমার দেহ যেন জীবনহীন হয়। 

২৬৭ 

ধানশী 

রূপে ভরল দিঠি পসোঁঙরি পরশ মিঠি 
পুলক না৷ তেজই অঙ্গ। 

মধুর মুরলী-রবে শ্রুতি পরিপূরিত 
ন] শুনয়ে আন পরসঙ্গ ॥ 

সঞ্জনি অব কি করবি উপদেশ । 

কাছ-অনরাগে মোর তন্ত মন মাতল 

ন] গুণে ধরম ভয়-লেশ১ ॥ 

নাসিক সো অং সৌরতে উনমত 
বদন ন। লয়ে আন নাম। 

নব নব গুণগণে বাচ্ধল মঝু মনে 

ধরম রহল' কোন ঠাম॥ 



১৪৯ 

গৃঠপতি-তরজনে 'গুরুজন-গরজনে 

অন্তরে উপজয়ে হাস । 

তহি' এক মনোরথ জনি হয়ে অনরথ 

পুত গোবিন্দদাস ॥ 

সা. প. (১) --১৪৮, ক. বি, ১২৩ 

পাঠান্তর-তর (১) লব-লেশ (২) নাসিক হে! 
দে অঙ্গের (৩) বদনে (৪) র্হব (৫) কে। উপজয়ে হাঁস 

( সমুদ্র )। 

ব্যাখ্যা _মাধবের রূপে আমার নয়ন ভগিয়। গেল 

(সেই রূপ ছাঁড়। আর কিছুই চোখে দেখিতে পাই না); 

তাহার স্থমিষ্ট স্পর্শের কথা স্মরণ করিয়। দেহ পুলকিত 

হইল এবং সে রোমাঁঞ্চের আর শেষ হয় না। কানেও 

আমি আর অন্ত কিছু শুনিতে পাই না, কেননা তাহা? 

মধুর মুরলীর শবে আমার কান ভরিয়া! রহিয়াছে । সখি! 

এখন কি আর উপদেশ দিবে ? আমি এখন স্পষ্ট বলিতেছি 

যে, কার প্রেমে আমার তন ও মন মাতাল হইয়া 

উঠিয়াছে ; আমার মনে আর লেশমাত্র কুলধম্ম লোপ 

পাইবাঁর ভয় নাই। আমার নাকে শুধু শ্রারুষের অঙ্গ- 

গন্ধই লাগিয়া আছে, তাহাঁতেই সে উন্মত্ত; মুখও আর 

অন্য নাম লয় ন।। শ্রীকষ্জের নৃতন নৃতন গুণশমূহ 
আমার মনকে বাঁধিয়া ফেলিল (গুণ শব্দে রজ্ুও 

বোঝায়)। ধন্ম কোথায় পড়িয়। রহিল! গৃহস্বামীর 

তজ্জন, গুরুজনের গঞ্জন শুনিয়া মনে হাসি আমে ( কেননা, 

ব্যর্থ তাহাদের প্রয়াস )। গোঁবিন্দদীস সখীভাবে শ্রীরাঁধাকে 

জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তোমার একমাত্র এই অভিলাষে 

অনর্থ ঘটিবে ন। তো? 

তপু ৭৯৮, গম্ুদ্র ১৪৬ 

২৬৮ 

বরাঁড়ী 

কাহ। কুমুদ্দিনি কাহ। উম্লল হিমকর 

কাহা কমলিনি কাহ। সুর । 

বাট-ঘটিত কর পরশন দরশন 

পরিবাঁদহি জগপুর ॥ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

মাধব দেখ তুহু শ্যামর মেহ। 

দুর সঞ্চে গরজি গরজি দরশা'ওত 

এছন মৌর-সিনেহ ॥ 

জগ মাহ ভ্রমর- পিরিতি বহু মানিয়ে 

যে! পরিমল-রমে ভোর । 

ঘন-কণ্টকময় কেতকি-মধু পিবি 

ফিরি ফিরি বহত অগোর ॥ 

বিদগধ আগে মুগধ-কুল-কাঁমিনি 

বচন-রচন নহি জান । 

গোবিনদাধ কহ ধনি বিরমহ জন্দি 

আন কহত হয়ে আন॥ 

স।. প. (১)--৭৮, ক. বি. ৬৫ 

রাধা ৬", বু ১০ 

ল্যাখ্যা--কৌঁথায় ব। থাকে কুমুদিনী আর কোথায় 

ব। উদিত হয় তাহার প্রণয়ী চন্দ্র? কোথায় কমলিন? 

আব কোথায় স্য্য £ তথাপি পথে চন্দ্র ও হয্ের 

কিরণের অথব। হাতের স্পর্শ পায় বমুিনী ও কমলিনা . 

সেই কলছ্ধে জগৎ ভরিয়া গেল। মাধব, তুমি শ্যামল 

মেঘ দেখ; দূর হইতে গরজাইয়৷ গরজাইয়া৷ নিজেকে 

দেখায় আর ময়র তাহার প্রতি প্রেম দেখাইয়।৷ নাচিয়। 

উঠে ; আমারও প্রেম সেইরূপ । জগতের মাঝে ভ্রমরের 

প্রীতি বহুস্থানে নিবদ্ধ হয়; সে পররিমলরসে উন্মত্ত হয়। 

অথচ বাঁর বাঁ ঘুরিয়! ফিরিয়া নিবিড় কণ্টকময় কেয়া- 

ফুলের মধুপাঁন করিয়া সেই ফুলকে আগলাইয়া রাখে 

( অর্থাৎ সে মালতী, মাধবী প্রভৃতি স্থগদ্ধি পুষ্পের গন্ধে ও 

স্বাদে তৃপ্ত না হইয়া কণ্টকময় কেয়াফুলের মধু খাই; 

চায় ও তাহাকেই আগলাইয়া থাকে )। তোমার মতন 

রূসিকের কাছে আমি মুগ্ধী (সরল!) কুলকামিনী কথায় 

পারিয়া উঠিব না। গোবিন্দদাস বলিতেছেন, সুন্দরি! 

এখন থাম। এক বলিতে ষেন আর না হয়। 

২৬৯ 

কিশোর বয়স মণি কাঞ্চন আভরণ 

ভাঁলে চূড়া চিকণ-বয়ান। 
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রইতে রূস- 

বহু ভাগ্যে রহল পরাণ ॥ 

সথি বে শ্যামবন্ধু পঙ্ছকি মাঝ। 

একে হাম অবলা একেল। জলে যাইতে 

বিসরল সব গৃহকাজ ॥ 

নয়ান-সন্ধান-বাঁণ, তন মোর জড়জড় 

কাঁহু বিনি অবলম্ষে । 

বসন খসয়ে ঘন পুলকে পুরল মন 

পানি না পুরি কুণ্ডে ॥ 

ঘরে নহে ঘোর সম নিশির স্বপন হেন 

আরতি তাক কহনে ন| যায়। 

গোবিন্দদাল কহে পুম ধনি স্ন্দরি 

বাস করন তরু-ছায় ॥ 

সাঁয়রে মন ডুবল 

বৰ. ১৪১৩ 

শব্দার্থ _হেরইতে রস-সায়রে ইত্যাদি--সেই চিকণ 
কালার রূপ দেখিতে দেখিতে মন রসের লাগরে ডুবিল। 

পরল সব গৃহকাঁজ-তাহাঁকে দেখিয়। ঘরের সব কাঁজ 

£$লিলাম। পানি ন1 পুরিষ্ঠ কুণ্ডে জল ভরিতেই গিয়- 

ছিলাম, কিন্তু জল ভরা আর হইল ন।) কেনন।, মন 

পুলকে ভরিয়া গেল। ঘর নহে ঘোর সম--ঘর যেন 

অরণোর মতন । রাত্রিকালের স্বপ্নের মত উহা অলীক 

মনে হয়। আরতি তাঁক কহনে ন। যায়-_-আম।র মনের 

যে আপ্তি তাহা আমার দয়িতকে বলা যায় না। 

গ্বিন্দধীস কহে-_গোবিন্দদাস সখীভাবে উপদেশ 

দিতেছেন যে, তুমি ঘর ছাড়িয়া তরুতলে বাস কর; তাহ 

*ইচল কানাইয়ের সঙ্গে তোমার মিলন হইবে । 

২৭০ 

শুন শুন ুন্দরি বিনোদিনী রাই। 

তোম! বিন৷ নাহি জানি তোমারি দোহাই ॥ 

তোম] বিন যেদিকে চাই সেই দিগ আদ্দিয়ারা। 

মন-ছুখ-মোচনি নয়নের তার। ॥ 

সা. প. (১)--১৪৬, ক: বি. ১২৬ 

১৪৩ 

তোমার লাগিয়। বাধে বুন্দাবন করিলাম 
গাইতে তোমার গুণ মুরলি শিখিলাম ॥ 

তুয়া নাম জপি রাধে বীজমন্ত্র করি। 
তুয়। পুণ্যফলে আমি জগতের হরি ॥ 

জগতে জানয়ে তুয়া অন্গগত কান। 

গোবিন্দদাঁস ইহ আছয়ে প্রমাণ ॥ 

ক. বি 

শব্দাথ-_মন-ছুখ-মৌচনি নয়নের তার1-_রাধা, তুমি 
আমার মনের ছুংখ-দূরকারিণী, তুমি আমার নয়নের তারা। 

গোবিন্দদান ইহ আছয়ে প্রমাণ_রাধে! তুমি কার 

আন্গত্যে অবিশ্বীস কণিও না, কেনন। গোবিন্দদাস 

তাহার সাক্ষ্য দিতেছে । 

২৭১ 

পানশী 

শুনইতে 'অনখণ যু নব গুণগণ 

অবণ নয়ন তৈ গেলা। 

দর্শনে তাকর এহেন লোর ঝর 

নয়ন শ্রবণ সম ভেলা ॥ 

হবি হরি কি ভেল দারুণ কাঁজ। 

ন| জানিয়ে কে। বিহি বিঘণ বাঁঢ়।ওল 

ক[ি-সমাগম মাঝ ॥ 

য। সঞ্জে কেলি- কলা-রস-ল।লসে 

লাখ মনোরথ কেল। 

ভাকর পাণি- পরশে তন পরবশ 

তবহি বিচেতন১ ভেল॥ 

হিয়। ঘন-সাঁর হার নাহি পহিবল' 

যাক পরুশ-রস-আশে । 

তাঁক বিছেদে জীউ নাহি নিকসয়ে 

কহতহি' গোবিন্দদাসে ॥ 

তরু ৯*১, কী ২৭২, সমুদ্র ৪২৩ 

পাঠাস্তর__( ১) অচেতন-_তরু। 



১৪৪ 

ব্যাখ্যা--সব সময় তাহার নৃতন নৃতন গুণ শুনিতে 
শুনিতে মনে হয় যেন তাহাকে চোখের সামনে দেখিতেছি 

তাই শ্রবণ (কান) নয়ন হইল। আর যখন তাহার 

দর্শন পাই, তখন নয়ন হইতে এত পুলকাঁশ্র বরিতে থাকে 

যে, কিছুই দেখিতে পাই না', শুপু একট] সংস্কার থাকে যে, 
দয়িতের নিকটে আসিয়াছি-স্থতরাৎ নয়ন হয় সে-সময় 

কানের মতন। হরি হরি কি দারুণ ব্যাপার ঘটিল। 

জানি ন। কোন্ বিধাতা কানাইয়ের সহিত মিলনের সময় 

বিদ্ব সুষ্টি করিল! যাহার লহিত কত রকমে কেলি 

করিব এই লালসাঁয় কত কত অভিলাষ করবিয়াছিলাম, 

তাহার হাতের পরশটি যেমনি আমার গাঁয়ে লাগিল 

অমনি আমার দেহ আর আমার বশে রহিল না, আমি 

চেতন? হাঁরাইলাম। হায় হায়! যাহার স্পর্শ পুরাপুরি 

পাইব বলিয়া বুকে চন্দনট্রকু পরাস্ত মাখি নাই, হারটি 

পর্য্যস্ত পরি নাই, তাহার বিচ্ছেদে আমার প্রাণ এখনও 

বাহির হইল না! গোবিন্দদা এ আক্ষেপে আর কি 

বলিয়। সান্বন। দিবে? 

২৭২ 

কামোদ 

নব নব গুণগণ শ্রবণ-রসায়ন 

নয়ন-রসায়ন অঙ্গ । 

রভস-সম্ভাষণ হদয়-রসায়ন 

পরশ-রসায়ন সঙ্গ ॥ / 

এ সথি বসময় অস্তর যার। 

হ্যাম হশাগর সবগ্ডণ আগর, 

কে। ধনি বিছুরয়ে পার ॥ 

গুরুজন-গরজন২  গৃহপতি-তরজন 

কুলবতি-কুবচনভাষ । 

যত পরমাঁদ সবছ' পুন মেটইও 

মধুর-মুবলি-আশোআস? ॥ 

কিয়ে করব কুল দিবস দীপতুল 
প্রেম-পবনে ঘন দোল€। 

গোবিন্দদাসের পদ্দাবলী ও তাঁহার যুগ 

গোবিনদাস যতন করি রাখত 

লাজক জালে আগোর ॥ 

সা. প. (১)--১৪৭, ক. বি. ১২৭২ তরু ৯০২, কী ২৭২, সমুদ ২০৫ 

পাঠাস্তর- (১) গুণ গণ সাগর_-তরু (২) গঞ্চন 

_তরু (৩) সবহুপহ মেটব-_কী (৪) মুরলী নু 

আশোয়াস--কী (৫) প্রেম-পরশে ঘন ডোর--কী। 

ব্যাখ্যা মাধবের নৃতন নৃতন গুণের কথা শুনি 

কর্ণ তৃপ্ত হয়; তাহার অঙ্গ নয়নের রসায়ন আনন্দকাীরক 

অথব1! সগ্ীবনী ও্ষধতুল্য। তাহার পরিহাস-সম্ভাষণ 
অন্তরের বসায়নম্বূপ। আর তাহার সঙ্গ স্পর্শরসায়ন। 

সখি! যাহার হৃদয়ই রসময় সেই সকল গুণে অগ্রগণা 

শ্যাম স্বনাগরকে কে এমন সুন্দরী আছে যে ভুলিতে পারে ” 

আমাকে গুরুজনেরা গঞ্জন করিয়। ভয় দেখান, গৃহস্বামী 

তঙ্জন করিয়। শাসায়, কুলনারীর! গালি দেয়, এসব বিপদ 
আমার দূর হইয়। যায় মধুর মুরলীধ্বনির আশ্বাসে (সেই 
আশ্বাসে আমি কোন কিছুই গ্রাহোর মধ্যে আনি ন1)। 

প্রেমের বাতাসে দিবসদীপতুল্য কুলধর্ম ঘন ঘন 
ছুলিতেছে। গোবিন্দদাস কিন্তু এ কুলধর্শরূপ প্রদ্দীপকে 

লজ্জার জালে যত্ব করিয়৷ আগলাইয়! রাঁখিবে। 

২৭৩ 

ম্হ্ই 

সে কুলবতি অতি ছুলহ গতাগতি 

পতি-ছুরমতি খুর-ধার। 

পাপিয় পিরিতি এত্তছ নাহি সমুঝয়ে 

দোসর মদন গোডার ॥ 

সজনী রাই সহজে পরতন্ত্র। 
গহন-বিরহ-গহ কবহু দূর নহ 

ইথে কি আছয়ে মণিমন্ত্র ॥ 
দরশনে নহত নয়ন ভরি তিরপিত 

পরশনে না রহে গেয়ান। 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

তাহে বিচ তন্ন মন জীবন জরজর 

কহত কিয়ে সমাধান ॥ 

বিছুরণে মরণ২ মরম মাহা পৈঠত 

স্বপনে ন। হেরয়ে আন। 

অমিলন মিলন দুহ' ভেল মমতুল 
গোবিন্দদাস ভালে জান ॥ 

প. (১)--১৪৯ তরু ৯১০, কা ২৭৪, সম ৪২৪ 

পাঠান্তর-(১) 
তব বিন দরখন জর জর জীবন 

কহ সথি কি এ সম[ধান--সমুত্র 

(২) বিছুরত মরম-_-তরু (৩) পেঠছ'_ সমুদ্র । 

ব্যাখ্যা সখি! সেই কুলবতীর পক্ষে বাহিরে 

চল!ফের। কর! ছুল্পভ (ছুলহু ), কেনন। তাহার ছুশ্মতি 

মী ক্ষুর-ধাঁর (ক্ষুরের মতন তাহার মুখে ধার ; খুব কটু 

কথা বলে), কিন্ত পাপ প্রেম তো এত বোঝে ন|। 

তাহার আবার বন্ধু জুটিয়াছে গৌয়ার মদন! কি জাল।' 

সই । আমাদের রাইয়ের তো] স্বাধীনভাবে কিছু করার 

উপায় নাই, সে যে ঘরের বৌ! অথচ তাহ।র মন হইতে 

নিবিড় বিরহরূপ গ্রহের আক্রমণ কখনও দূর হয় ন|। 

নল মা, উহ! দূর করিবার কোন মন্ত্র কি ওষধ পাওয়। 
ধায় কিনা। সখীর এমন মুস্কিল যে, দর্শনসময়ে নয়নের 

তপতি করিয়া দেখিতে পায় না (নয়ন অশ্রপূণ হইয়। 
যায় ) আর স্পর্শস্থথ উপভোগ করিবে কি? কান্তকে 

ছোয়া! মাত্র সে জ্ঞান হারায়। তাহার বিরহে সখীর তন, 

মন ও প্রাণ জরজর | বলতে! এর কি উপায় করা যায়? 

ঘদ্দি তাহাকে সুলিয়! যাইতে বল, তাহা হইলে বলিতেছি 

যে, সে তাহার দয়িতকে ভুলিবে তখনই যখন মরণ 

আপিয়া তাহার মন্শের ভিতর প্রবেশ করিবে । মে যে 

স্বপ্নেও অন্তকে দেখে ন1; তাহার পক্ষে কি ভোলা 

সম্ভব? সখীর এমন সঙ্কট অবস্থা যে, অমিলনেও তাহার 
প্রাণ যায়, আবার মিলনকালেও সে জ্ঞান হারায় ; স্থৃতরাং 

মিলন অমিলন তাহার কাছে সমান হইয়াছে । গোঁবিন্দদাঁস 

সে কথ! ভালভাবেই জানে । 

১৪ 

১৪৫ 

২৭৪ 

ধানশী 

পিবিতিক রীত কোন অবগাহই 
সহজঙ্ট বন্কিম মোই। 

যে! রস-ধাধসে ধস ধস অন্তর 

পাঁজর জর জর হোই ॥ 

সজনি তোহে কহি কাক নেহ]। 

যত যত নীত চীতে মনু উঠয়ে 

ভাঁবিতে আকুল দেহ। ॥ 

পরবশ হো যোৌই ধনি জীবই 

প্রেম-বিলামক আশে । 

দর্শন দুলহ দুর বহু লাল 

নিচয়ে মরণ অভিলাষে ॥ ' 

মবমক বোল কহত হিয়া! ডোঁলত 

কে! কহ জনি পরিবাদে। 

গোঁবিন্দদাঁস বচনে হাম ভুলল 

তে ভেল এত পরমাদে ॥ 

বু. বি, ১৩০ তনু ৯৪, 

শব্দার্থ_অবগ।হই-__তলাইয়। দেখে ব। বুঝে । বঙ্কিম 
সোই-_তাঁহার বাক। রীতি ( উজ্জ্লনীলমণি অন্ুসাঁরে 

স।পের মত বাঁক গতি )। ডোঁলত-- দোলে, কাঁপে। ধাধসে 

_-আকাজ্জায়। ধস ধস অস্তর-_নুক ধড়ফড় কবে। 

নীত-__নিত্য । পরবশ হোই যোই ধনি ইত্যাদি-__ধে নারী 

পরবশ (পরের অধীন ) হইয়াও প্রেমবিলান করিবার 

আশায় বাচিয়া থাকে, তাহাকে শেষ পধ্যস্ত মরণই কামন। 

করিতে হয়, কেনন। তাহার লী'লসা মেট। দুরে থাঁকুক 

দয়িতের দেখা পাওয়াই ছুল্পভ হয়। জনি পরিবাঁদে-_ 

পাছে কলঙ্ক দেয়। 

২৭৫ 

একল! যাঁইতে যমুম। ঘাঁটে। 

পদচিহ্গ মোর দেখিল বাটে ॥ 



১৪৬ 

প্রতি পদচিহ্ন চুহ্বয়ে কাঁন। 
তা দেখি আকুল বিকল প্রাণ ॥ 

নাস। পরশিয়] বহিল দূরে। 
লোক দেখিলে কি বলিবে মোরে ॥ 

হাসি হাসি পিয়। মিলল পাঁশ | 

ত। দেখি কাপয়ে গোবিন্দদাস ॥ 

তরু ৬৯২ 
কা? ২৯০ 

শব্দাথ- নাসা পরশিয়। রহিল দৃরে-_নাঁস। স্পর্শ 
করিয়া মাধব ইঙ্গিতে বুঝাইলেন যে, তোমাকে ন। পাইলে 

আমার শ্বাস আর বঠিবে না। তা দেখি কাপয়ে 

গোবিন্দদাস-মাঁধবের সাহম দেখিয়। গোবিন্দদাসের বুক 

কাপিতেছে। . 

মিলন ও সন্ভোগ 
২৭৬ 

ধানশী 

সজনি কাহে মিনতি করু মোহে । 

হম নহি জানিয়ে প্রেম কি নেহে॥ 

কৈছন কাছ নয়নে নহি হেবি। 

শুনইতে অন্তর কাপয়ে মোরি ॥ 

ছরতর পস্থ কৈছে হম যাব। 

হম গোঁঙারি নহি জানিয়ে ভাব ॥ 

সহচরি কহতহি সুন্দরি নারি। 

তুয়া লাগি আকুল রসিক মুরাঁরি । 

কোঁকিল-কলরব শুন যব কানে। 

চমকি উঠত বহু হরল গেয়ানে ॥ 

এতহ শুনল যব সহচরি-বৌল । 

হরি-অভিসার চলু বঙ্গিণি ভোর ॥ 
গোবিন্দদাম কহয়ে বস-সাঁর। 

সহচরি কুণ্ডে কয়ল অভিসার ॥ 

গোবিন্দ্দীসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

শব্দার্থ__হম নহি জানিয়ে প্রেম কি নেহে-_আমি 
বালিক।, প্রেমই ব। কাকে বলে, স্সেহই বা কি জিনিষ, 

কিছুই আমি জানি না । হম গোডাবি-_আমি গ্রামা।। 

২৭৭ 
শ্রগান্ধার 

চলহু লহ কুল-রাম।। 

উর বিশ শেজ পরশ নাহি দেয়েবি 

তব তু বিদগধ-নাম। ॥ 

গুরুজন-নয়ন চৌকি ঘন দশ দিশ 

অহনিশি রহত অগোর। 

সে। সব বারি আনি তোহে সৌপলু 
যশ অপযশ অব তোর ॥ 

সখিগণ জীবন ধনি সরবস ধন 

তন্ট জন্চ নব-নবনীত। 

তুহু' গিরিবর-ধর এ অভি কাঁতির 
ইথে লাগি চমকয়ে চীত । 

মখিগণ মাঝে বিদিত তুয়৷ গুণ-গণ 

পুন জনি কর পরকাশ। 

সথি কর-তালি তরল দেই হাঁসব 

কহতহি গোবিন্দ দাস ॥ 

গো ১৭ 

শব্দাথ উর বিন শেজ পরশ ইত্যাদি-তুমি ইহাকে 
বুকের উপরই রাঁখিও, শধ্যায় যেন শুইবাঁর অবকাশ 

দিও না, তবেই তোমাকে রসিক বলিব । অগোৌর-_ 

গুরুজন চোখে চোঁথে আগলাইয়া রাখে। 

২৭৮ 

শ্রীবাগ 

তুয়া গুণে কুলবতী- বরত-সমাপনি 
গুরু-গৌরব-ভয় ছোড়ি। 

গুরুজন-দিঠি- কণ্টক তরি আওলি 

মনহি' মনোরথ ভোরি ॥ 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

শুন মাধব! তোহে সৌপলু ব্রজবাঁল! ৷ 

মরকত মদন কোই জন্গ পূজই 
দেই নব-কাঞ্চন-মাল। ॥ 

তুহু অতি চপল চরিত জন্চ ষট্পদ 
কমলিনী বিপিন-গেয়ারী। 

মুদুল শিরীষ কুক্থম জন্চ তোড়বি 

লছ লু করবি সঞ্চারি ॥ 

তরুণী সমাঁজে শুনি জন্ত ছুরজন 

হাঁসি না দেই করতালি । 
দূতীকে। মিনতি এতনু' তুয়া পদ-তলে 

গোবিন্দদান বলিহারি | 

।. প্, (১)--১০৮, ক. বি ৯৩৭ ক্ষ ২৯, কী ১০৭ 

বা ১১৭) বু ১৯, গো ২৭ 

২৭৯ 

কেদার 

কান বদন হেরি উছলিত অন্তর 

লাঁজে বসনে মুখ ঝাঁপি১। 

ঈষদবলোকনে লোচন ছল ছল 

কেলি সমাগমে কাঁপি২ ॥ 

দেখ সখি রাইক ঢঙ্গ | 

কান্ছক অদরশে, খণে বিয়াকুল 

দর্শনে এছন রঙ্গ" ॥ 
রাই বদন হেরি লুবধল মাধব 

কোরে বৈঠায়লি গোরী। 
কুচ কর পরশনে চমকি উঠয়ে ধনী 

চুহ্ধনে রহু মুখ মোরি ॥ 
ভুজে তুজ বন্ধন দৃঢ় পরিরস্তণ 

অধরে অধর রস নেল। . 

গোবিন্দদীস পহঁ পরল মনোরথ 

নব নব সঙ্গম ভেল ॥ 
ক. বি. ২৯২৪ এবং গী ১২৫, তরু ১৮৯, কী ৭৫ 

১৪৭ 

পাঠান্তর--(১) বসন মুখ ঝাঁপি-_কী, তরু (২) কাপ 
-_-তরু (৩) দেখ সখি রাঁধ! মাধব রঙ্গ--গী (9) কাক 

আদরে--কী (৫) দরশনে ইহ চিত বঙ্গ-_-গী। 

ব্যাখ্যা প্রথম মমাগমের আনন্দ ও লজ্জায় কাঁনাইয়ের 

মুখের পানে তাকাইতেই শ্রধাধার হৃদয়ে ভাবাবেগ 

উছলিয়। উঠিল ; কিছ্ধ লজ্জায় তিনি মুখ ঢাঁকিলেন। একটু 
তাকাইয়াই চোখ ছলছল করিয়। উঠিল; কেলির কথ। 
ভাবিয়! বুক করপিয়। উঠিল। সখি! রাইয়ের ঢং দেখ। 

কান্তকে একটু ন। দেখিলে যে ব্যাকুল হইয়! উঠে সে এখন 

দেখ। পাইয়। এরকম রং করিতেছে । 

২৮০ 
রাগ 

সুরত-তিয়ীসে ধরল পছ' পাঁণি। 

করে কর বারই তরল-নয়ানি ॥ 

২ পরিরস্তণে পরশই১ গাঁত। 

নহি নহি বোলি ধূনাওই২ মাথ ॥ 
অভিনব মদন-তরঙ্গিণী রাই। 

শম-তরঙ বঙ্গে অবগাইহ ॥ 

চঙ্ধনে সকুচই লোচন তার। 

পিবইতে অধর রচই সিতকার ॥ 

নখব পরশে ধনি চমকই গোরি। 

দশইতে চমকি উঠই তন্গ মোড়ি ॥ 

কহইতে কহ গদ গদ পদ আধ। 
অন অন মনে মনসিজ উনমাদঃ ॥ 

তৈখনে রোখত রাই পরসাদ। 

গোবিন্দদাস কহ রলমরিয়াদ ॥ 

স. প. (১)--১২০, ক. বি. ৮৯ 

লং 

সং ৪৬, গী ২৫১, জমুদ্র ৭২ 
ক্ষ ৫1১*, তরু ৫৩, ১৩ 

পাঠান্তর-(১) পরশিতে (২) ঢুলায়ত-__গী ও সং 
(৩) শ্যাম-তরঙ্গে অঙ্গ অবগাই--গী (5) আনে! আন 

মনে মনপসিজ উনমাদ--সং। 



১৪৮ 

শব্দার্থ বারই-_বাধা দিল। তরল-নয়ানি-_-যাহাঁর 

নয়ন চঞ্চল। পরশই গাঁত-_গান্র স্পর্শ করে। ধৃনা ৪ই__ 

মাথ। নাড়ে । অবগাই-_-অবগাঁহন করিয়।। সকুচই-_ 
সংকোচিত করে (নিষেধের উদ্দেশ্যে )। দশইতে-_ 

দখনদ্বার। চিহ্নিত করিবার মময়। রোঁখত-_বন্ধ করে। 

২৮১ 

বৃতিশ। 

ধরি সখি আচরে তই উপচস্ক। 

বৈঠে ন! বেঠয়ে হরি-পরিয়ঙগ ॥ 

চলইতে আলি চলই পুন চাহ্। 

রল-অভিলাদে আগোরল: নাঁহ ॥ 

লুবধল মাধব গুগধিনি” নারি । 

ও অতি বিদগধ এ অতি গৌঁয়ারি ॥ 

পরশিতে তরি করহি কর ঠেলই | 

হেরইতে বয়ন নয়ানে জল" খলই ॥ 

হঠ পরিরস্তণে থরহবি কাপ। 

চু্ধনে বদন পট্রাম্বরে" ঝাপ। 
শৃতলি ভীত পুতলি সম গোরি। 
চিত-নলিনী অলি রহত* আগোরি। 

গোবিন্দদাস কহই পরিণাম" । 

রূপক কৃপে মগন ভেল কাম ॥ 

সা. প. ১১১৮, ক. বি, ৮৯ 

গো ১৬, বু ১৫ 
তরু ১০০, সং ৪৭, কী ১৬৯ 
সমুদ্র ১২৯, ক্ষণদা ১১১ 

পাঠান্তর-_ক্ষণদ। (১) ভরি (২) অগোরল (৩) মুগধল 
(৪) নয়ন-জল (৫) পর্রাঞ্চলে (৬) রহলি (৭) কহ ইহ 

পরিণাম। 

শব্দার্থ-_-ভই উপচঙ্ক_-জড়পড় হইয়া। পরিয়ঙ্ক__ 
পধ্যন্ধ। আগোরল--আগলাইল। 

ব্যাখ্যা ্রাধ। সখীর প্ররোচনায় শ্রকৃষ্ণের সহিত 

প্রথম সমাগমের জন্য গিয়াছেন। কিন্তু সথীর আচল ধরিয়] 

জড়সড় হইয়। আছেন। শ্রীহরির পধ্যক্কে বসিয়াও 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

বমিতেছেন না। সখী যখন প্রস্থান করিল, তখন তাঁহার 
সহিত ফিরিয়া! যাইতে চাহিলেন, কিন্তু পটে আকা ছনিতে 
ভ্রমর যেমন নলিনীকে শুপু আগলাইয়! রাখে শ্রীরুষ্ণ সেই- 
রূপ আগলাইয়া বাখিলেন। সম্ভোগ হইল না, কেমন! 

কৃষ্ণের কামনা যেন রূপের কুপে নিমগ্ন হইল। 

২৮২ 

বরাড়া 

অভিনব গোরি বসতি পতিগেহ। 

ঘর সঞ্জে করষয়ে নয়ল মিনেহ ॥ 

নিরসয়ে নব রতিপতি ভয় লাজ১। 

পুতিক পৈঠহ১ এহেন কাজ ॥ 
কি কহব এ সখি কহনে না জান। 

পহিল সমাগম রাঁধ কাহ্ন ॥ 

যব ধনি কুঞ্চে কান্ত সঞ্জে ভেট। 

সচকিত নয়নে বয়ন করু হেট ॥ 

সোপলো।* যব তুহু করে কর আপি। 

সাধসে ধাঁধসে ধনি ছুছ' কাঁপিৎ ॥ 

যব দুহু আওল১ মদন শয়নে। 

ন। জানিয়ে তব কিয়ে কর" পাঁচবনে 

গোঁবিন্দদাস কহ তুহু' সে পিয়ানি। 

হরি কোরে সৌপলি হরিণ-নয়ানি ॥ 

সা. প. (১১১১৯, গো ২০ 

বু ১৫ 

তরু ১১৫, নং ৪৯, কী ১৭ 

৮ 81১২ 

পাঠান্তর-_ক্ষণদায় আরস্ত : 
কি কহব রে সখি কহন ন। জান। 

পহিল সমাগম রাঁধা-কান ॥ 
যব দৌছ' করে কর সৌপলু আপি। 
সাধসে ধাধসে দুহ তঙ্গ কাপি॥ 

যব দোহু' নয়নে নয়নে ভেল ভেট | 

সচকিত নয়নে বয়ন কর হেট ॥ 

তরু (১) নিবসয়ে নরপতি পতিভয় লাজ। ( এখানে 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

নবদয়ে নিশ্চয়ই ছাপার ভুল, 'নিরসয়েই ঠিক 
৮1 এই পাঠে অর্থ হইবে-নৃতন অনুরাগ 
ভয় ও পতিভয় এবং লঙ্জাকে নিরসন করিয়াছে । ) 

*. পেঠয়ে (৩) যব দুহ' নয়নে নয়নে ভেল ভেট 

:»। মসোপলু (৫) ধয়ল দুহু'ক তন্ন কাঁপি (৬) পাওল 
“। কয়ল। 

শব ঘর সঞ্জে করধয়ে ইত্যাদি__তাঁহাঁর নবীন 

৮ন৫[গ তাহাকে ঘর হইতে টানিয়। আনিল। নবীন মদন 

২ ৭ লঙ্জাঁকে নিরম্ত করিল। হরি কোরে সৌঁপলি-_ 

গঃবিন্দদাস অনুযোগ করিয়। সখীকে বলিতেছেন, ভুমি 

.হ। স্ুচতুরা, তবে কেন হরি অর্থাৎ সিংহের কোলে 

£রিণ-নয়ানীকে মমপপণ করিলে ? 

২৮৩ 

ধানশী 

পাঁধ। মাধব পহিলহি' মেলি১। 

দরশন+ ছুলহ দূরে রহ কেলি । 

“হাসি দরশি মুখ আগোরল গোরি । 
দেওল রতন কয়ল পুন চোরি | 

অঞ্চল পরশিতে চঞ্চল কাঞ্চ। 

রাই করল পদ আধ পয়ান ॥ 

“অনুভব বুঝইতে অবনতবয়নী । 
চকিত বিলোৌকিত নখে লিখে ধরণী ॥ 

বিদগধ মাধব অনুভব জানি । 

বাইক চরণে পারল পাণি ॥ 

করে কর বারইতে উপজল প্রেম । 

দাঁরিদ ঘট ভরি পাওল হেম ॥ 

মাতল মনসিজ দুরে রহু লাজ। 

অবিরত কিংকিণী কঙ্কণ বাঁজ। 

শুনই না পাবই লহু লু ভাঁষ। 
ছুহু' মুখ হেরইতে উপজল হাস।॥ 

ঘাম বিন্দু মুখ হন্দর জোতি। 
কনয়-কমল মাঝে পড়ি গেল মোতি। 

১৪৯ 

কুচযুগ কনয়-ধরাধর জানি। 

হৃদয়ে পড়ল বলি পৎ দিল পাণি ॥ 

বাপল গিপিধবর ঝাপল গোরি। 

গে।বিন্দদাঁস লখই পহু' ভোবি ॥ 
গী ২১২, সং ৯৯ 

পাঠান্তর-_গী--(১) পহিলহি বাঁধামাধব মেলি 
(২) পরিচয় (৩) তৃতীয় ও চতুথ চপণের পরিবত্তে 
একাদশ ও ছদশ চরণ__ 

হ1সি দরশি মুখ আঁগোরলি গোরী। 
দেই রতন পুন লেগুলি চোঁরি ॥ 

(৪ সপ্তম ও অষ্টন চনণের স্থলে তৃতীয় ও চতুর্থ 

উধাও 

অনুনয় কপয়িতে অবনত বয়ন] । 

চিত বিলোকনে নখে লিখু ধরণা ॥ 

গীতচন্দ্রোদয়ে পঞ্চম, যচ্চ « অ্রয়োদশ হইতে দ্বাবিংশ 

চপ্পণ নাহ। উহাতে মাত্র চৌদ্দ চরণ; তন্মধ্যে শেষ ছুই 
চ৫ণ-_ 

এছন নিরপম পহিল বিলাপ। 

আনন্দে ঠেবত গোবিন্দদাঁস ॥ 

*বদর্দরএন ছুলহ দূরে রহ কেলি-_ রাধা 

ঘে(মটায় মুখ ঢ।কিয়। রাঁখিয়াছেন, তাই তাহাকে দর্শন 
করাই দুল্লভ হইয়াছে, কেলি কর।র কথ দুরে থাকুক। 

হাঁসি দরশি মুখ ইতাযাদি__একটু হাঁসিয়! মুখ দেখাইয়। ফের 

আচ্ছাদন কবিল। তাহাতে কবির মনে হইতেছে যেন 

প্রদত্ত রত্ব ফের চুরি করিয়া! লইল। (রত্ু দেওয়। হইয়1 গেলে 

তাহার উপর আর কোন স্বত্ব থাকে নী, তাই উহা ফেরত 

লইলে চুরি কর! হয়)। করে কর বারইতে ইত্যাদি__ 
হাতে হাত ঠেকাইতে যাঁইয়। যে স্পর্শ ঘটিল তাহাঁতেই 

প্রেমের স্পন্দন জন্মিল। শ্রকুষ্ণের তাহাতে এমন আনন্দ 

হইল যে, মনে হয় কোন দরিদ্র ব্যক্তি সহসা একটা ঘটে 

ভর। সোন। পাইল । ঝাঁপল গিরিধর ঝাপল গোনি-_ 

গিরিধর যেন বাপ দিয়! পড়িয়া গৌরীর দেহকে নিজ দেহের 
দ্বারা আবৃত করিলেন। গোবিন্দদাঁস লখই পন" ভোরি-_ 

গোবিন্দদাঁস প্রভূর এই মত্তত। লক্ষ্য করিতে লাগিলেন । 



১৫৩ 

মন্তব্য কেলি-বিলাসের সময় সখীর। বাহিবে চলিয়। 

যান। কিন্ক সেবাপরায়ণ। মঞ্চরীবা সেখানে থাকির। 

চাঁমব-বাজনাদি সেব! করেন । তুলনীয় নরোন্তম ঠাঁকুর 

মহাশয়ের 

কবে বা এমন হব দুহু দুখ নিরখিব 
লাল। রস নিবু€্ শয়নে। 

('প্রাথন।--তরু ৩০৬৯ ) 

অথব।- 

কুন্থমক নব দলে সেজ বিছয়ব 

শয়ন করাব দোহাকারে। 

ধবল চাঁমর আণি মৃদু মৃদু বীজব 

ছরমিত দুভ'ক শরারে। 

( তরু ৩০৭৪ ) 

২৮৪ 

ধানশ্র 

শব অনুরাগিণী নব অন্রাঁগ। 

মীলল তন তশ্চ* গলে গলে লাগ ॥ 

তহি" এক স্থন্দরি২ পরম রসাল । 

দুৎ গলে দেওল এক ফুল মাল।॥ 

টুটব ভয়ে দুহু পড়লহি বন্ধ" । 
দব" ঘটাওল প্রেমনিবন্ধ' ॥ 

ছুতিমুখ+ হেরইতে উলসিত ভেল। 

পৌছে মালভীমাঁল। দুতিগলে দেল" | 

বাহ পসারিঞএা। দৌহে দৌহ। ধরু। 

দুহু অধরাম্বতে দুহু মুখ তরু ॥ 

দুরে গেও বেধু শিখণ্ড পীতবাঁস” ॥ 

দুই গুণ গাঁওত গোবিন্দদাস৯ ॥ 

তরু ৭৫৯, সং ১৬৬ 

পাঠান্তর--তরু (১) ছু" তন্ন (২) রঙ্গিনি (৩) পড়ু 
এক বন্ধ (9) দৈবে (৫) প্রেম আনন্দ (৬) সখি-মুখ 
(৭) দৌহে মেলি মাল সেই সখি গলে দেল (৮) ছুবে 

ক. বি. ৮৪ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী '৭ তাহার যুগ 

গেও মউর শিখণ্ড পিতবাস (৯) দৃরহি' দূরে 
গোবিন্দদাস-_-সং। 

২৮৫ 

বাল। ধানশী 

পহিলহি রাধামাধব মেলি। 

পরিচয় ছুলহ দরে রহ কেলি । 

অন্তনয় বলয়িতে১ অবনত বয়নী | 

চকিত বিলোৌকনে নখে লিখু ধরণী ॥ 

অঞ্চল পরশিতে চঞ্চল কান। 

রাই কয়ল পদ আধ পয়ান ॥ 

বি“গধ নাগর অনুভব জানি । 

রাইক চরণে পমা'রল পাণি ॥ 

করে কর বারিতে উপজল প্রেম । 

দ[রিদ ঘট ভরি পাগল হেম ॥ 

হাসি দরশি মুখ আগোরলি গোরা । 
দেই রতন পুন লেওলি চো ॥ 

এছন নিরুপম পহিল বিলাস । 

আনন্দে হেরত গোবিন্দদাস ॥ 
সমুদ্র ৭০, তর ৫২, কা ১৭০ 

মন্তব--১৮৩ সংখাক পদের সহিত অনেকাংশে এই 

পদের মিল দেখ যায়। 

পাঠান্তর-_-(১) করইতে-_সমুদ্র। 
শব্দাথ-_পহিলহি রাধামাধব মেলি ইত্যাদি__ 

শরাধামীধবের প্রথম মিলন। তাহাদের বিলাস দুরে 
থাকুক, আলাপ-পরিচয় করাই কঠিন হইল ( কেনন।, 
শ্রীরাধ। নিতান্ত মুগ্ধা বালিকা )। চকিত বিলোকনে নখে 
লিখু ধরণী-_মীথা হেট করিয়া! পদনখ দিয়! মাটিতে আচড় 

কাটিতেছেন, অথচ নয়ন সতর্ক হইয়া আছে, পাছে কোন 

দিক্ দিয়া মাধব আসিয়। তাহাকে ধরেন । রাইক চরণে 

পসারল পাণি-শ্রারাধাকে অনুনয় করিবার জন্য মাধব 

তাহার পায়ে ধরিতে গেলেন। করে কর বারিতে ইত্যাদি 

_শ্রীরুষ্ণকে রাধ! চরণম্পর্শরূপ অনুচিত কাধ্যে বাধা 



গোবিন্দদাসেধ পদাবলী 

“বার জন্ত হাত বাড়াইলেন। উভয়ের করম্পর্শ হওয়ায় 

£রাধার স্বেদ কম্প পুলক প্রভৃতি সানত্বিক ভাবের উদয় 

চল । 

২৮৬ 

ধানশী 

পহিল সমাগম বাঁধ! কান। 

অতি রসে নিমগন ভেল পাচবাণ॥ 

দুই' মুখ দরশনে দুহ'কে| বিলোকনে 

আনন্দ-নীর নিঝপই রে। 

আরতিয়ে পরশিতে ; কুচ-কনকাচল 

গিধিবর-ধর-কর কাঁপই রে ॥ 

দু পরিরস্তণে দুছ' তন্ত পুলকিত 

অঙ্গহে অঙ্গ হিলাওই রে+। 

গদগদ ভাখে আলাপই লহ লু 

চুম্বনে নয়ন চুলা ওই বে ॥ 

দুছ' রসে ভাসি দুহ' অবলগৃই 

বঙ্গ--তরঙ্গিত অঙ্গ হু বে। 

নব নাগরী সঞ্জে নাগর-শেখর 

তুলল গোবিন্দদাপ পু রে ॥ 

গ. (১)--১২৩) ক. বি. ৮৯ 

৷ ৯প, গে। ২১, বু ১৬ 
ক্ষণদা ১১)১১, সমুদ্র ৪৬৯. তরু 
২৭৫, মং ২০১, কী ১৭০ 

পাঠাস্তর--তরুতে (১) আরতি পরশিতে (২) হিলাঁয়ই 

পদামৃতসমুত্রে-_“আরতিয়ে পরশিতে' হইতে “অঙ্গ 
হলাওই রে পধ্যস্ত নাই। 

শব্দাথ-আরতিয়ে পরশিতে ইত্যা্দি_মাধব 

ধরাধাঁর কুচক্সপ কনক-পর্বত স্পর্শ করিবার. জন্য আগ 
প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু যিনি গিরিরাজ গোবদ্ধনকে 

বণ করিয়াছেন, আজ শ্রীরাধার কুচ ধারণ করিতে 

টাহার হস্ত কম্পিত হইতেছে । 

২৮৭ 

তথা রাগ 

রাই-কান্ছ বিলসই নিকুপ্$-ভবনে । 

নয়ানে নয়ানে দোহার বয়নে বয়নে ॥ 

দুখ সঞ্ে সখ ভেল দুছ' অতি ভোর। 

হোর দেখ এ সখি রাই শ্বাম-কোর ॥ 

দোৌহ দৌোহ অধবরে কয়ল মধুপান। 

চান্দ চকোরে যেন মিলায়ল আন ॥ 

কুজে ভুজে মীলল পরাঁণে পরাণ। 

গোঁবিন্দদাস নিগুঢ রস পান ॥ 

হর ৪৬৭, 

শন্দার্থ__মিলায়ল আন--পরম্পর মিলন হইল। 

২৮৮ 

করুণ কেদার 

কিয়ে শুভ দরশনে উলধিত লোচনে 

দুহ' দোহ। হেরি মুখ-ছাঁনে । 

তৃষিত চাঁতকী নব জলধরে মিলল 

ভুঁকিল চকোর চাঁরু চান্দে ॥ 

আধ নয়নে দু রূপ নেহারই 

চাহনি আনহি ভাতি। 

রসের আবেশে ছুহু' অঙ্গ হেলাহেলি 

বিছুরল প্রেম-পাঙ্গাতি ॥ 

শ্যাম সুখময় দেহ গোরী পরশে সেহ 

মিলায়ল ষেন কাঁচা ননী । 
রাই তন্থু ধরিতে নারে আউলাইল আনন্দ ভরে 

শিরিষ কুন্থম কোমলিনী ॥ 

অতসী কুম্ম সম শ্যাম সথনায়র 

নায়রী চম্পক গোরী। 

নব জলধরে জনু ঠা আগোরিল 

এঁছে রহল শ্ঠাম কোরি ॥ 

১৫১ 



১৫২ গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ 

বিগলিত কেশ- কুন্ুম শিখি-চন্্রক 

বিগলিত নীল নিচোল। 

দুভ ক প্রেম-রসে ভাল নিধুবন 
উছলল প্রেম-হিলোল ॥ 

দুভ' রসে ভামি 

দুভ' মুখে মুছু মুদু হান । 
নন নাগরী সঞ্জে 

ভূলল গোবিন্দদ।স ॥ 

ছু" অবলম্বই 

নাগ শেখর 

পণ্ড বাবা 
পুপি ৫৭ 

শন্সার্থ-বিড়রল প্রেম-সাঙ্গাতি__প্রেম-মিলনে যে 
কামক্রীড়। হয় তাঠ। উভয়েই ভুলিয়া গেলেন । নব 

জলধরে জচ্চ চাদ আগোরল ইত্যাপি_ শ্বায়রূপ নবজলধর 

যেন শ্রীরাধারূপ চন্গ্রকে আচ্ছাদন কৰরিল। এই রূপে 

গৌরী শ্তামকোড়ে রহিল। ( এখনেণড কামক্রীডায় 

অনাগ্রহের পরিচয় পাঁওয় যাঁয়। ) 

২৮৯ 

কদঘ্থমূল মণ্ডপে হরি। 

নবীন নাবী সঙ্গেতে করি ॥ 

স্থরম্য নশ্ম নিঙ্ছন বনে । 

বিরাজিত ব্রজাঙ্গন। সনে ॥ 

শ্রীনন্দ-রাজ-নন্দন রমে। 

বুষভান-রাজ-নন্দিনী বামে ॥ 

কিশোরী নব্য যৌবনী বরা। 
নীলরাগ-অন্বর-ধর] | 

প্রফুলপ হেম পন্ছজ কিয়ে। 

ঘুমন্ত ভূঙ্গ মাধুরী পিয়ে ॥ 
নবীন নীরদ যেন বিধু। 

গোবিন্দদান পিবই মধু ॥ 

পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের পু'ণি ৫৭ 

মতোদয়ের 

শব্দার্থ__ প্রফুল্ল হেম পঙ্ছজ কিয়ে ইত্যাদি-_শ্রীরাঁব 
এখানে অগ্রসর হইয়া মাধবের সৌন্দধ্য উপভেগ 

করিতেছেন । মাধব যেন ঘুমস্ত ভ্রমর আর শ্রীরাধা সোনন 

গ্রন্মটিত পঙ্ছজ। 

২০০ 

তথ। বাগ 

দেখ বাঁধামাঁধব মেলি । 

মুরুতি মদন-রস-কেলি ॥ 

৪ নব জলধর-অঙগ | 

ইহ থির-বিজুরি-তরঙ্গ ॥ 

ও বর-মরকত-ঠান । 

ইহ কাঞ্চন দশবাণ॥ 

€ মণ্ড মপকর-বাঁজ। 

ঈহ নব পছুমিনি সাজ ॥ 

€ নব তরুণ তমাল । 

ইহ হেম-যুথি রসাল ॥ 

ও মুখচন্দ্র উজোর। 

ইহ দিঠি লুবধ চকোর। 
অরুণ নিয়ড়ে পুণ চন্দ । 

গোৌবিন্দদাস রহু ধন্ধ। 

%1. প, ১১৩, ক. বি. ১০৭ ৪র ৬৪৮ এবং ১২৭১ 

পাঠান্তর-_স. প. এব” তরু (১২৭২০ ) আরম্ভ 

ও নব-জলধর-অঙ্গ । 

শব্দার্থ__মুরুতি মদন-বস-কেলি-_-মদনের রপকেলিঃ 
বিগ্রহ ব। মুক্তিন্বূপ ; মদনের রূসবিলাঁপ যেন মুন্তি পরিগ্রহ 
করিয়াছে । ও নব জলধর-অঙ্গ ইত্যাদি--শ্যামের হইতেছে 

নবীন মেঘের বর্ণ আর রাধাঁকে দেখিয়া যেন মনে 

বিছ্যাতের প্রবাহ স্থির হইয়া আছে। কাঁঞ্চন দশবা 
দশবার যে সোনাঁকে বিশোধিত করা হইয়াছে, তাহার 

মত উজ্জল বর্ণ। অরুণ নিয়ড়ে পুণ চন্দ__প্রীরাধার্ 

সিন্দরবিন্দু হইতেছে অরুণ আর শ্রীরুষ্ণের কপালে শ্বে 

চন্দনের বিন্দু হইতেছে পূর্ণচন্ত্র। অরুণ পূর্ণচন্দ্রের নিক 



গোবিন্দদাসের পদাবলী ১৫৩ 

” ক না, কিস্তু এখানে উভয়ের একত্রে অবস্থান দেখিয়! 
গ্বিন্দদাস স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। 

২৯৬ 

কেদার 

কুগ্ঠহছি পৈঠল 

রতি-রণ-রঙ্গ রসাঁল।। 

বণ-বাজন ঘন কোঁকিল-কলরব 

ঝন্করু মধুকরমাল| ॥ 

সজনী হেরি ছুঙ' দিঠি ঝাঁপ। 

মনমথ-সমরে কুন্নমশর কে। কহ 

সোঙরি সোঙরি জিউ কাপ॥ 

পহিলহি রাই নয়ন-শরে হানল 

আকুল কুগ্ক রাজ। 

ভুজযুগ-বরুণ পাশে ধনী বান্ধল২ 
নিকরুণ জদয়ক মাঝ ॥ 

রোখলি রাই তাঁহি পুন হবি-উরে 

কুচ-কাঁঞ্চ-গিরি হান। 

সে! গিরিধর খর* নখবে বিদাবল 

বিচলিত মানিনি মান ॥ 

শরম-ভরে ছুভ' ছু অধর-মধু পিব 

দুহু গুণ ছুগ পরশংস। 

দুভ' ছু গণ্ড- মুকুরে নিজ ছাহ হেরি 
ভরমহি দুহ' কর দংশঃ ॥ 

সিন্দব-দহন- বাঁণ হেরি মাধব 

মুগমদ জলদে নিঝাউ। 

পিঞ্চ-মুকুট-ভয়ে বেণি-ভূজঙ্গিনী 
“  বিলুঠই মহি গড়ি যাউ। 

মাতল মদন- রাজ-মদ-কুগ্জর 

অলক-অস্কশ নাহি মান। 

তৌড়ল নিবি-বন্ধ গীমক বন্ধন" 

নিজপর দুছ' নাহি জান ॥ 

রাঁধ। মাধব 

খত 

রতি-রণ তুমুল পুলক-কুল-সন্ভুল 

ঘন ঘন মঞ্জির বোল। 

নিজ মদে মদন পরাভব পাগল 

কুণগুল গণ্ড হিলোল॥ 

অন্থখন কম্কণ কি্ছিণি বন্ছরু 

রতি-জয়-মঙ্গল তৃর। 

মনমথ-কেতু- মকর গড়ি যাওত 
গোবিন্দদাম কহ ফর 

স। প (১)--১২৬, সাপ হর ১৮৮৭) কা ১৮৮ 

(২)--৬৭, ক. বি. ২৯৭ দাণদ] ২১1১৯ 
রাধা ৯৯ 

পাঠান্তর-ক্ষণদ্ার আরম্ত-_ 

সজনি। হেরি হেরি দু দিঠি ঝাঁপ। 
মনমথ-সমরে কুন্থম-শর কো কহ 

মোঙরি সোওরি জিউ পাপ ॥ 

(১) আকুল কুঞ্জকো। বাঁজ_ক্ষণদা (২) পাশে ধরি 

বান্ধল_-তরু (৩) গিরিধর বর--তরু 

(৪) দুহ' দু গণ্ড মুকুরে হেরি ভরসই 

নিজ ছায় দুছ' করু দংশ-_ক্ষণদ] 

(৫) তোঁড়ল নীবি-নিগড় গীম বন্ধন-_ক্ষণদ|। 

ব্যাখ্য।_শ্রীর/ধ। ও মাধব রতিরণের রঙ্গভূমিস্বরূপ 

মনোহর কুগ্চে প্রবেশ করিলেন। কোকিলের কলরব ও 

ভ্রমরপংক্তির বঙ্কারই যেন ঘন রণবাগ্য বাজাইতেছে। 

সখি, উভয়ের যুদ্ধ দেখিয়া ভয়ে আমার চোখ বন্ধ হইয়া 
যাইতেছে। কে বলে যে, মন্মথ-সমরে কেবল ফুলের 

বাণ মারে? সেই ভীষণ যুদ্ধের কথ! মনে করিয়। আমার 

প্রাণ কাঁপিতেছে। প্রথমেই বাঁধ। আকুল কুঞ্পের রাজার 

প্রতি নয়নবাণ হানিলেন। তাঁরপর মাধব হুজযুগরূপ 

বরুণপাশ দিয়! রাধাকে নিজের কঠিন বঙ্গের মধ্যে 
বাধিয়া রাখিলেন। তাহাতে ত্রুদ্ধ হুইয়! রাধ। হরির বুকে 

কুচরূপ সোনার পাহাড়ের আঘাত করিলেন। তাহাতে 

সেই গিবিধর (পাহাড় ধরিয়া থাক ধাহাঁর অভ্যাল 
ইহ|ই ধ্বনি) খর নখরে সেই পর্বত বিদারণ করিতে 

লাগিলেন। তাহাতে মানিনীর মাঁন বিচলিত হুইল। 



১৫৪ 

শেষে উভয়েই শ্রান্ত হইয়! ক্লাস্তি অপনোদনের জন্য 

অধরমধু পাঁন কারতে লাগিলেন। ছুই যোদ্ধাই সমান 

উদর, তাই উভয়েই উভয়ের প্রশংম। করিতে লাগিলেন । 

কিন্তু উভয়েরই গণুস্থল দর্পণের মত মন্যণ, তাই তাহাতে 

নিজ নিজ প্রতিবিদ্ব দেখিমা ভরমে পরম্পর পরম্পরকে 

দংশন করিতে লাগিলেন । মাধব শিন্দররূপ জলস্ত বাণ 

দেখিয়া কপালের মৃগমদের ফৌটারূপ মেঘের দ্বার। এ 

আগুন মিভাইলেন। ময় সাপখায়, তাই কষ্জের মাথ।রু 

ময়বের মুকুট দেখিয়। রাধার বেণীবূপ সপিণা মাটাতে 

গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। মদনরাঁজের মত্ত হস্তীরূপ 

কৃষ্ণ মাঁতিয়। উঠিলেন ; রাধার অলকরূপ অস্কশ মারিয়াও 
তাহাকে স্থির করা গেল ন।। বাধার নীবিবন্ধ খুলিয়া 

গেল, কৃষ্ণের গলায় বাধা উত্তরীয় বা পীতবাস খুলিল; 

ছুই জনেই নিজ পর জ্ঞান হারাইলেন। দেহে পুলক 

জ।গিতে ল।গিল; তৃঘুল রতিযুদ্ধ হইল; ঘন ঘন নূপুর 
বাজিতে লাগিল । অহঙ্কার হইয়াছিল বলিয়। মদন পরাজিত 

হইল। বাঁধার কঙ্কণ ও কিঞ্ষিণী জয়স্থচক ভেবীবাগ্যের 

মতন বস্কার দিল আর মদনরূপী কৃষ্ণের কর্ণের মকরকুগুল 

গড়াগড়ি গেল। 

২৯২ 

শুনইতে সব অঙ্গ উলগিত মোর । 

ভেটব সমর ধীর সখি ভোব ॥ 

সঙ্গক বঙ্গ হ'য়ে মঝু আছ। 

আগে তুহু সরবি সরব হাম পাছ ॥ 

এ সখি রঙ্গিণী তুহু নাহি ভরবি। 

হামারি বীরপণ হেরি কিয়ে মরবি 

সিংহ মতঙ্গ কুরঙ্গ নহে কোই। 

ব্রিভৃবনমোহন সোহন হোই ॥ 

খতৃপতি কোটী ছোটা করি মান। 
মনমথ কোটী মথন হাম কান ॥ 

কি করব অলিকুল মন্ত্র উচার। 

শ্টাম ভ্রমর যাহ। কয়ল বিহার ॥ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

অবল| কি করব রণ রণক্ষীনা। 
সহচরীগণ যুগতি-বিহীনা ॥ 

কিয়ে ছিয়ে ফুলধনু কুস্থমক বাণ। 

হিয়। মণি কিরণহি করব মৈল|ন ॥ 

ভাঙ টান মনু বিশিখ কটাখ। 

বরিখনে জর জর করব হি তাখ। 

ভুজযুগ পাশে করব হি বন্ধ। 

গিরব গিরায়ন করি কত ছন্দ | 

সে। ধণণ করব যব কঞ্চুক সম] | 

নথর কপাণে করব হাম ভিন্ন। ॥ 

নিরদয় হৃদয় কপাটক চাপে। 

ল।ঘব কুচগিরি আপন প্রতাঁপে ॥ 

মনরথ জঘন করব অবলম্ব। 

যুব যুঝাঁয়ব করি কত দস্ত॥ 

নব পল্লব জিশি অধর স্থুধাতে । 

করব বিখগ্ডন দখন বিঘাতে ॥ 

তব যব দৈব করব বিপরীতে । 

এছন মুকতি কয়ল হাম চিতে ॥ 

সরবস দেই লেয়ব তছু এবণে। 

প্রাণ পরাজিত, সৌপব চরণে ॥ 

জনমে জনমে পদ সেবন আশে । 

(গাবিন্দদাল চিতে বড়ই উল্লাসে ॥ 

সাপ (২)-৮৫ বী১০৯ 

মন্তব্য-কীর্নানন্দের পাঠ ভুলে পরিপুণ । সা প 

পুথির পাঠ দেওয়। হইল। 
ব্যাখ্যা_হ্ীরাধার সথীর প্রতি মাঁধবের উক্তি। 

তোম।র সবীর সঙ্গে আজ ( রতি) যুদ্ধে দেখ! হইবে শুনিয়! 

আমার সকল অঙ্গ উল্লসিত হইতেছে । সঙ্গ হইলে কি রঙ্গ 
করিব তাহা আমার মনেই আছে। তুমি আগে সবিয়া 
যাইও, তার পর আমি অগ্রসর হইব । সখি গো, তুমি তে। 

রঙ্গিনী। তুমি ভয় পাইও না যেন। কিন্তু আমার বীরত্ব 
দেখিলে তুমি হয়তে। মরিয়াই যাইবে । আমি সামান্য সিংহ, 
বা কুরঙ্গ নহি; আমি তিন ভূবনের মধ্যে মোহন ও শোতন 

হস্তী (কৃষ্ণ); কোটি বসস্তকে আমি অল্পক্ষণস্থায়ী বলিয়া 
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৮ করি (এমন দীর্ঘস্থায়ী আমার বিহাঁর)। আমি কোটি 
«কে মন্থন করিতে পারি এমন কানাই । ইহার পর 

করিয়া শ্রীরাঁধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বিলাদ করিবেন তাহার 

২৯৩ 

কেদার 

পৌরভে আগরি রাই স্ুুনাগরী 

কন কলতা৷ সম সাঁজ। 

হরিচন্দন বলি কোরে আগোরল 

কুগ্চে ভূজঙগম-রাজ ॥ 

অব কিয়ে করব উপাঁয়। 

কাল ভূজগ কোরে ছোঁড়ি মুগধী সথী 
গমন যুগতি না জুম়ায় ॥ 

চন্দ্রক চাঁরু ফণাঁগণ মণ্ডিং 

বিষ-বিষম1রণ দীঠ। 

রাইক অধর লবধ অনমানিয়ে 

দশনক দংশন মীঠ ॥ 

একু সন্দেহ শীত কিয়ে ভীতহি' 

পুলকিনী কাঁপই রাই । 

গোবিন্দদাস কহ মেলি মবহু' সখী 

বুঝহ পরশ অবগাই ॥ 

£: ২১, বু ১৬, ক বি, ৯৩ স ৭১, তরু ১০১, কী ১৭১ 

ব্যাখ্যা _হ্থগন্ধে অগ্রগণ্য। নায়িক-শিবৌমণি তন্বী 
“বা ন্বর্ণলতিকাঁর মতন শোভা পাইতেছেন। ভুজঙ্গরাজ 

' লম্পটশ্রেষ্ঠ অথব! সর্পরাজ) কুঞ্জের মধ্যে রাধাকে 
₹ব্রিন্দন অর্থাৎ খুব সুগন্ধি শ্বেত মনে করিয়া কোলে 
আগুলাইলেন (সাপ চন্দনতরুতে থাকিতে ভালবাসে )। 

এখন কি উপায় করিব? কাঁলসর্পের (কৃষ্রূপ লম্পটের) 
কোলে মুগ্ধ! সথীকে ছাড়িয়। চলিয়া যাওয়া ঠিক হইবে না 

' এই ছল করিয়া সখীর] গোপনে থাকিয়। বাধামাধবের 
শলাবিলাম দেখিতে লাগিলেন )। চূড়ার চন্দ্রক অর্থাৎ 

টি 

১৫৫ 

মমুর-পুচ্ছর্ূপ যে ফণাঁগণ শোভা পাইতেছে তাহাদেরই 
বিষম বিষের প্রভাবে রাধার দৃষ্টি অরুণ হইয়াছে। 

কিন্তু আশ্চয্যের ব্যাপার এই যে, সর্পের দংশনে ভীত না 

হইয়া ঝাধার অধর ভুজধবাজের দশনের (দণ্ডের ) সুমিষ্ট 

দংখশনের জন্য লুন্ধ হইয়াছে মনে হইতেছে। রাঁধামোহন 
ঠাকুর লিখিয়াছেন যে, সখী গোপনে-_ “ক্ষণং স্থিত 

শ্রীকৃষম্পর্শীদিন। পূর্বরাগজনিতছুঃখরহিতাঁং বিলসোন্থুখীঞ্চ 
পাঁটবেনাভমীয় আনন্দান্ধিমগ্র। সতী শ্রীকৃষ্ণতুজঙগস্য 

পরমাডুতবিষা ম্ৃতদায়কলীলত্বং চন্দ্রকেত্যাদিচরণেন ব্যনক্তি 

অর্থা২ নবকালকুটগ্রাসাদতিবিষমা ক্ষোভিতারুণবর্ণা 

দৃটিযশ্ত দুবাঁৎ কিক্িদ্দৃষ্টিপাঁতেন যে। গ্পিত আসীৎ স 
শ্ীমত্যা অধরঃ ত্য দশনন্ত দংশনামূতেন লু: প্রফুলঃ 
সংবুক্তঃ। ভুজঙ্গন্য ত্বেবং কুত্রাপি ন শ্রয়তে। অতঃ 

পণমাদুতত্বম্।” একটি মাত্র মন্দেহ জাগিতেছে যে, রাধা 

থে পুলকাঞ্চিত দেহে কাপিতেছেন তাহ] ভয়ে কি শীতে? 

রাধামোহন ঠাকুর সখীদের এই সন্দেহ দেখিয়া অন্গমান 

করেন যে, শ্রীরুষ্ণের সঙ্গে তাহাদের কখনও সঙ্গম ঘটে নাই, 
তাই এমন অনভিজ্ঞের মতন সন্দেহ-প্রকাশ। গোবিন্দাস 

কবির[জ তাই পরিহাম করিয়। বলিতেছেন যে, সব সথীর। 

মিলিয়া শাকের অঙ্গম্পর্শরূপ রশ-মাঁগরে অবগাহন করিয়। 

স্থির কর কেন লোকে কাপে? 

২৯৪ 

ভাটিয়ারি 

তন্ঠ তন্ত মীলনে১ উপজল প্রেম। 

মরকত ষৈছে জড়ায়ল হেম॥ 

কনক-লতাবলি তরুণ তমাল । 

নব-জলধরে জন্গ বিজুরি রলাল ॥ 

কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ | 

দুহু' তন্চ পুলকিত প্রেম-তরঙ্গ * ॥ 

মাতল মধুপ জন্গ করলহি পান। 

গোবিন্দদাঁস দুহু'ক গুণ গান? ॥ 
ক. বি. ১০৬৭) ২৪৯৮ ও ৯০, তরু ২৬৪ 

বরাহনগর পুথি *--পদ ১৩, 



১৫৩৬ 

পাঠান্তর-__বরাহনগর পুথি (১) ছুহছুক দরশনে 
(৯) ভূঙ্গ (ইহ। ভুল পাঠ, কেনন। মধুপ শব্দ পূর্বেই 
রহিয়াছে ) (৩) প্রবল মদন-তরঙ্গ (৪) গোবিন্দদাস 
কহে ছুহু সে স্ুজান। 

ক.বি. পু থির আরম্ত-দুহ্ব তন মিলল উপজ প্রেম। 

খেষ- গোবিন্দদাস পহু' রসিক স্তজান ॥ 

শব্দার্থ মরকত যৈছন 'বেঢল হেম-শ্রীকষচ মরকত 
বর্ণের, তিনি হেম।ঙ্গী রাধাকে বেষ্টন করিলেন। 

২৯৫ 

বিহাগড়। 

দুহু জন নিতি নিতি নব অন্রাগ। 

দুছ' রূপ নিতি নিতি ছু* হিয়ে জাগ ॥ 

দুহু মুখ চুম্বই দুহ' করু কোর। 

দু" পরিরস্তণে দু ভেল ভোর ॥ 

দুহু' দুঠে যৈছন দারিদ-হেম | 

নিতি নব আরতি নিভি নব প্রেম ॥ 

নিতি নিতি এছন করত বিলাস। 

নিতি শিতি হেরই গোবিন্দদাঁপ ॥ 

গু, বি. ২০১৩ ওর ২৮৭ 

শব্ধার্থ--ছুহ রূপ নিতি নিতি দুছ' হিয়ে জাগ__ 
উভয়ের অস্তরে উভয়ের রূপ নিত্য নিত্য জাগে। ছুহু' 

দুহে' যৈছন দ।বিদ-হেম--বিদ্র ব্যক্তির নিকট যেখন স্বর্ণ 

অত্যন্ত আদরের হয় তেমমি উভয়ের নিকট উভয়ে 

আদরের হইল। 

২৯৬ 

তথ। রাগ 

কুটিল কটাখ-বিশিখ ঘন বরিখনে 

ছুর করু বিবিধ তর্ছগ। 

নিজ তনু ওষধি সরম পরশ-দধি- 

লেশে থকিত করু অঙ্গ । 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

সুন্দরি পীতান্বরি তুহু ভেলি। 

একলি হিলোলি১ শ্যাম-রস-সয়ের 

সব$ সার হবি লেলি২ ॥ 

দুর-অবগাহ অন্তর ম।হ। মস্থর 

মদন কমঠ অবগাহি*। 
উচ-কুচ-মন্দর হার-্হুজগ-বর 

মেলি মথন নিরবাহিঃ ॥ 

অধর-ন্থুধা পিয়-প্রেম লছমি হিয় 

বাহিরে নখ-পদ-চন্দ | 

প্রতি-তষ্ঠ ভাব রতন" পরিপুরল 

গোবিন্দদাঁন রহ ধন্দ ॥ 

নধা। ১৫৫, 91২8 সমুদ্র ৪১৪, তরু ৭৫ 

লা ২৪৭ 

পাঠান্তর-কী'র আরম্ভ এ ধনি গীতান্বরী তং 
ভেল। (১) এক হিলোলে (২) লেল (৩) অবগাং 

(৪) শিরমাহ (৫) রতনে। 

মন্তব্য-বিপরীত রতি সস্তোগান্তে ভাঁড়াতাঁড়ি 

পীতবাস পরিধান করিয়া রাঁধ| সখীদের নিকট আসিলে 

তাহাধা বিদ্রপ করিয়। শ্যামসমুদ্রমস্থনের কথা বলিতেছে। 

ব্যাখ্যা রামচন্দ্র যেমন তীক্ষ শর বর্ণ করিয়। 

সাগরের তরঙ্গ দূর করিয়া নিশ্চল করিয়াছিলেন, রাধে. 

তেমনি তুমি বারংবার কুটিল কটাক্ষরূপ শর বর্ষণ করিয়! 
স্টামের তরঙ্গ বা চাঞ্চল্য দূর করিয়াছ। তোমার নিজের 
দেহন্ূপ মহোৌষধির ম্পর্শরূপ দধিবিন্দুার। উহার দেহ 

স্থগিত করিয়াছ। (সামান্য একবিন্বু দধির স্পর্শে বু 

দুগ্ধ জমাট বাঁধে; শ্রীকষ্ বোধ হয় রাধার দধিবিন্দুূপ 

অলম্পর্শগ্রণে ক্ষীরোদলাগরের জল স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। : 

স্ন্দরি ! তুমি পীতাশ্বরী হইলে! তুমি একলাই শ্তামরূপ 

রসসাগর মন্থন করিয়া তাহার সমস্ত সার হরুণ করিলে 

তুমি শ্তামরস-সাগরের ছুর্গম অন্তরের মধ্যে মন্থরগতি 
মদনরূপ কৃশ্মে চড়িয়াছ। তোমার উচ্চ কুচরূপ মন্দর 
পর্বত ও হাঁররূপ বাস্থকি সর্পের ছার! মস্থনকার্ধ। 

নির্বাহ করিয়াছ। এই মস্থনের ফলে উঠিয়াছে তোমার 
অধর-স্থধা, তোমার হৃদয়ে প্রিয়তমের প্রেমরূপ লক্ষ্মী 
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“রের বাহিরে অর্থাৎ বক্ষে নখচিহ্ৃরূপ চন্দ্র; এবং 

হামার প্রতি অঙ্গে পুলককম্পরূপ সাত্বিক ভাঁবরূপ 
৫ঃপাজী। দেবার মিলিয়া সমুদ্র মন্থন করার ফলে 

$৭1, লক্ষ্মী, চন্দ্র, বত্বরাঁজী প্রভৃতি উঠিয়াছিল; কিন্ত 
ত্রম একাই মন্থন করিয়া এই সব প্রকাশ করিয়াছ 

.“থিয়। গোবিন্দদাস স্তম্ভিত হইলেন। 

২৯৭ 

ভূপালী 

হিম-খতু-নিশি দিশি দিখি বহ বাত 
হিমকর-শীকর-নিকর নিপাত ॥ 

মদন-জলধি-জলে তহি' দেই ঝাপ। 

মিলল শ্যাম-তন্থ থরহরি কাপ ॥ 

সুন্দরি ছুরে কর কপট শয়ান। 

নীল নিচোৌলে নিচল ভেল কান ॥ 

ঝলমল মন্দির মণিময় বাতি । 

স্থখময় শেজ বিধীঘল রতি ॥ 

তুহু হেন নাগরি হবি হেন নাহ। 

ধনি ধনি মনসিজ-রস নিরবাহ। 

শুনইতে এছন সহচরি-বোল। 

মধুরিম হাসি গোরি তঙগ মোড়। 

হবি পরিপুরিত মানস-কাম। 

গোবিন্দদাস গাওয়ে গুণগাম ॥ 

গা প (0১)--১৯২, ক. বি. ১৪১ 

২৭ 
সমুদ্র ১১৭, তরু ৩৩৯ 

শব্দর্থ_দিশি দিশি বহবাত-_চাঁরিদিকে এলোমেলো 
বাতাস বহিতেছে। হিমকর-শীকর-নিকর--শিশিরবিন্দু- 

সমৃহ। নিপাত-_-পড়িতেছে। 

ব্যাখ্য।-_শীতের রাত্রি, চারিদিকে এলোমেলো! হাঁওয়া 
বহিতেছে, শিশিরবিন্ুমমূহ পড়িতেছে। এমন রাত্রিতে 

শ্যাম মদন-সমুদ্রের জলে ঝাঁপাইয়! পড়িলেন ( অর্থাৎ 

মন্মথের প্রভাবে অভিসারে বাছির হইলেন )। তিনি 

১৫৭ 

থর্হরি কাপিতে কাপিতে শ্রীমতীর কুঞ্জে উপস্থিত হইলেন । 

তাহ! দেখিয়। সখী বলিতেছেন-_স্ন্দরি, কপট নিদ্্। 

ত্যাগ কর, তোমার শীল সাড়ী দেখিয়! কানাইয়ের গতি 

স্থগিত হইয়াছে । মিলনের উপযোগী এমন হুন্দর পরিবেশ। 
মণিমাণিক্যের দ্যুতিতে কুপ্র-গৃহ ঝলমল করিতেছে। 

স্থখময় শয্য]। ্থ্দীর্ঘ রাত্রি। তোমার মত নাগরী আর 

হরির মতন নাথ। সুন্দরী এখন মন্মথরস নির্বাহ কর। 

সথীর এইব্প কথা শুনিয়া মধুর হামিয়া গৌরী পাশ 
ফিরিলেন। হরির মনস্কামন। পূর্ণ হইল। গোবিন্দদাস 

উভয়ের গগ্রণগ্রাম গাহিতেছেন। 

২৯৮ 

কেদার 

দুহ' জন আগুল কুগক মাহ। 

অপরূপ দুহ' জন রস নিরবাহ ॥ 

ঝর ঝর বরিখে গগনে জল-ধার। 

দামিনি দহই ঝলকে অনিবার ॥ 

এছে সময়ে বর রাধা] কাঁন। 

কুপ্তক মাঝে বৈঠি এক ঠীম ॥ 

দুহু তন্ন মীলল মনমথে মাতি। 

দুহ' পরিরস্তভণ সমরক ভাতি॥ 

অপরুপ দু'জন নিধুবন-কেলি। 

গোবিন্দদান হেরই সখি মেলি ॥ 

তরু ৯৯২ 

মন্তব্য--বধা-মিলনের চিত্র । 

২৯৯ 

কিব। শোঁভ! রে মধুর বৃন্দাবনে । 
বাই কানু বমিল রতন সিংহাসনে ॥ 

রতনে নিশ্মিত বেদী মানিকের গাঁথনি। 
তার মাঝে রাই কাহ্ু চৌদিকে গোপিনী ॥ 



গোবিন্দদাদের পদাবলী ও তাহার যুগ 

হেমবরণী রাই কালিয়। নাগর । 

পোনার কমলে যেন মিলেছে ভ্রমর ॥ 

ললিতা বিশাখ। আর্দি যত মখিগণ। 

আনন্দে দোহার রূপ করে নিরীক্ষণ ॥ 

দুই কান্ধে দু'জন ভূজ আবোপিয়।। 

ব।ই বাঁমে করি নাগর ত্রিভঙ্গ হইয়| ॥ 

ডালে বমি দু'রূপ দেখে শুক শানি। 

আনন্দে ঘন।এ| ন।চে ময়ূর! মযুবী ॥ 

গোবিন্দদাঁম কহে রূপের মাবুবী | 

নবীন জলদ কে|লে থীর বিজুবী ॥ 
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'$)০০ 

ভাটিয়ারি 

পন্দ। বিপিনে বিহরই মাঁধব। মাধব সঙ্গিয়া। 

দুহু গুণ দুহু জণ গ]ওত স্থললিত 

চলত নঞ্চন গতি ভাতিয়া ॥ 

শ্রবণ যুগলে কুগুল খোঁহই 
নব কিশলয় ভোড়িয়া। 

দুহুকান্ধেছুহ্ ভূজ শোভই 

চু্খই মুখশশি মোড়িয়।। 
মন্ত কোকিল মুরলি তাহে বায়ে 

নাচত শিখিগণ মতিয়া | 

তেজি মকরন্দ ধাই বেঢুল 

মুখর মধুকর-পাতিয়। | 
সকল সখিগণ কুহ্থম বরিষণ 

আননে ও বূসে ভাপিয়!। 

দাম গোবিন্দ কবহি হেরব 

ও রপ-নায়র, গাহিয়া ॥ 

ক. বি. ৮৮ তরু ১৪৯৯, কী ২২২ 
সমু ২২৮ 

পাঠান্তর--(১) সায়রে-_তকর 

শব্দার্থ_নব কিশলয় ভোড়িয়া--নব পল্লব তুলিয়া চট 
কানে কুগুল করিয়াছেন, তাহাতে অপূর্ব শোভ। হইয়াছে 

মধুকর পাতিয়া- ভ্রমরপংক্তি। ও রপ-পায়র গাহিয়া”_ 
এ রপলাগরে অবগাহন করিয়। ( গাহিয়। )। 

৩০১ 

ধানশী 

মঝুপদ দুশল মদন-হুজঙ | 

গরলহি ভরল অবশ ভেল অঙ্গ ॥ 

তুগ যদি স্রন্দরি করমি উপায়। 

মুগধল জন তব জীবন পায় ॥ 

পহিলহি বাঁরবি দীঠি পসাঁবি। 
করে কর পঞ্চনে ভাঁন সম্ভারি ॥ 

অমজল অঙ্গহি করবি বিথার। 

কুচযুগ-কলসে করবি পানি-সাঁর ॥ 

খব নখ-রঞ্চনি তয়! নখ মাঁনি। 

বাঁরবি শিরবিষ উর পর হানি ॥ 

যতনে অধর ধরি অধর-রম দেবি। 

অধরক দংশন অধর-বিষ নেবি ॥ 

বজনি উজাগরি রহবি অগোনি। 

গোবিন্দদাস গুণ গাঁওব তোরি ॥ 

ক. বি. ২৫৮৮ ও ২৯৮৮, পীধা ৭০ তরু ১০৭৬, সমুর্দ ২৩১ 

মন্তব্য সপদংশনেগ পর ওঝার। বিষ ঝাঁড়ে। 

তাহাদের ক্রিয়াদির দৃষ্টাম্ত দিয়! শ্রুকুষ্চ বিপরীত রতি 
প্রার্থন। করিতেছেন । নখ-রঞ্জনি-নরুণ। 

৩৬২. 

স্হই 

সহজে অনঙ্গ ভূজঙ্গমে ধংশল 

মঝু মন-মলয়-সমীরে। 

তুয়। শীতল দিঠি- কমলে জুড়ায়ত 
কাজর-গরল অথীরে ॥ 



গোবিন্দাসের পদাবলী 

হরি হরি তোহে কি দৌখব রাধে। 

ধাহা। যাহা জিবইতে ধায়ে তপন-জন 
তাঁঠ। তাহ! বিহি কর বার্দে। 

ভাঁগে পড়ল কুচ তুহিন ধরাধরে 

মুকছত তেঁ পুন জীব। 

তাহ। পয়ে উজোর হার-ছুজগ-বর 

বেণি-ভুজঙ্গিনি-পীব | 

অধন-সুধাঁকণ শ্বাস সমীরণ- 

দশন-কিরণ মণি-রাঁজ। 

জীবন রাখইবে মণি-মন্ত্রমহোৌষধি 

গোবিন্দদাস কহ কাজ 

গ (১) ৮২, রানা ৬৯, ক, বি, ৬৩ ৬৮, ৭ এবং ২৯৮৭ 

শব্দার্থ_দোখব -দোঁষ দিব। ভাগে পড়ল-_ভাগ্য- 
বশে পাওয়া গেল। তুহিন ধরাধর-_তুরারশুভ্র পাহাঁড়। 

৩০ ৬) 

নিধুবনে শ্যাম বিনোদিনি জোর। 
বিধির অবধি ছুইাকাঁর রূপে স্থখের নাহিক ওর ॥ 

আধ শিরে শোভে মউর মুকুট, আধ শিরে শোভে বেণি। 

কনক কমলে ধৈছে বিরাজিত ফণি উগারল মণি। 

মাধ শ্রবণে মকর কুগুল, আধ মরকত ছবি। 

আধ কপালে চান্দের উদয় আধ কপালে রবি ॥ 

আঁধ পহিরণ হিরণ কিরণ আধ নীলমণি জ্যোতি। 

আধ অঙ্গে বনমাঁল। দুলে আধে বিরাঁজিত গজমোতি ॥ 

মন্দ মলয় শীতল পবন তরুলতা৷ উড়ে বায়ে। 

নিকুঞ্চ দ্বারে বাহির নিকটে গোবিন্দদাঁস গুণ গায়ে ॥ 

মন্তব্য--এটী যুগল বিলামের পদ। .ভ্রীপজনীকাস্ত 

দাসের পুঁথি (পৃঃ ৩৬-৩৭) হইতে ডঃ স্থকুমার 

সেন-কর্তৃকধ সাহিত্যপরিষৎ্পত্রিকার ৩৬শ খণ্ডে 

প্রকাশিত। 

৩০৪ 

কিশোরি কিরণে দুঠে অতি ভেল ভোর। 

কনক লতিক। রাই নাগরের কোর ॥ 

রাই মুখ বামে মুরলী কৰি করে। 

তিলে দশ বর চাদ মুখানি নেহাবে॥ 

নীলপীতবাস দেখি কুগ্ছের ভিতর । 

অরুণের কাছে যেন নব জলধর ॥ 

দু জনার প্রেম দেখি সব গোপীগণ। 

রাঁধ। তোমার তুমি রাঁধার একুই জীবন ॥ 

দেখিয়! ছু হার রূপ অতি বসে ভোব। 

গোবিন্দদাসের মনে যুগল কিশোর ॥ 

প্রসজনীধান্ত দাসের পুথি (৪১ পৃঃ )। 

শব্দার্থ_কিশোরি কিরণে__অথ বুঝ গেল ন। | ছুছ 
জণানু প্রেম দেখি ইত্যাদিতে গোপীগণের পরে বলে, 

এই শব্দ উহ আছে। 

৩১০৫ 

কেদার 

বাল রৃতিরস১ বৈঠল দু'জন 

মোছই আননচন্ত্র। 
দুহু জন বদনে তাম্বল দুহু দেওত 

বসন ঢুলাওত মন্দ ॥ 

দুহ' মুখ দু₹ু' বছ চাই। 

আহ। মণ্রি মরি বলি আনন চুম্বই” 
পুন পুন ছুহু' নিরছাই' ॥ 

নীলগীত বমনে শোহত দু" তন্ 

মণিময় আঁভরণ সাজ । 

যৈছন রসিক রূসিকবর নাগরি 

তৈছন বিদগধরাজ ॥ 

কতহি' ঘযতন করি বিধি নিরমাওল 

দুহু তন একুই পরাঁণ। 



বিকশিত কুহ্ছমে শোভিত নব পল্লব 

গোবিনদাস গণ গান । 

ক. নি. ১১০৫, ল৫* সং ১৫৩, ২৪০, ১৬৫ 

কী ২১৭ 

পাঠান্তর-_ক. বি. (১) রতিরণ (২) বদন ঘন চুগই 
(৩) ছুহে ফ্লোহ1 তন নির্ছাই । 

মন্তব্য-_-সংকীর্তনামৃত অপেক্ষ। ক. বি. পুথির পাঠ 

উতকৃষ্ট। 

শব্দার্থ-বসন ঢুলাওত মন্দ_শ্রমজনিত ঘন্ম দূর 
করিবার জন্য বসন দিয়! হাঁওয়। দেওয়া হইতেছে। হাতের 

কাছে পাখা ছিল ন। তাই বসনকেই পাখার কাজ করিতে 

হইতেছে । নিরছাই-_নির্ঞ্ন করে। 

৩০৬ 

শ্ীরাগ 

দেখ সখি যুগলকিশোর১। 

কালিন্দিকুলং নিকুপ্চক ওর ॥ 

রলময়* বূপ নিরুপম লাঁবণি 

মরকত কাঞ্চন কাঁতি। 

ন।বরী পুরুষ দুই ॥ লখই ন। পারিয়ে 

এছে পরিরস্তণ ভাঁতি ॥ 

ঘন ঘন চুম্বন" লুবধ বদন দু 
বিগলিত স্বেদ উদবিন্দু। 

হেরইতে মরমে * ভরমে পরিপুরিত' 

কো বিধু-মণি কো ইন্দু ॥ 

সিন্দুর অরুণ চরণ বিধু মণ্ডল 

সঘন উদ্দিত এক সঙ্গ” । 

গোবিন্দদাঁস কহ সব" অপরুব নহ 

বাঁধামাধব বঙ্গ ১৭ ॥ 

সা প (১)--১২১ 

পাঠীস্তর-_(১) সা. প ও সমুদ্রে আরম্ত-_পেখলো রে 
সখি যুগল কিশোর; ক্ষণদায় আরম্ভ--কি পেখলু' রে সখি 

ক্ষণদ1 ২৩1১৫, সমুদ্র ৪৭১ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাছার যুগ 

যুগল কিশোর (২) তীর--স (৩) সমবয়-_ক্ষ; নবমন 
_স (৪) কোই-ক্ষণদ (৫) ঘন ঘন চুম্বনে-স 
(১) হেরি হেরি মরমে__ক্ষণদী। (৭) ভরম পরিপূরিল--ক্ 
(৮) অব মেলি--স (৯) নব--স (১০) কেলি-ক্ষ। 

শব্দার্থ_কালিন্দীকূল নিকু্ঈক ওর-_যমুনার তীরব- 
কুঞ্চের দিকূ। নাবী পুরুষ দুহু' লখই না৷ পারিয়ে-_-কে 

পুরুষ, কে নারী তাহ] বুঝিতে পারা যাইতেছে না, এমনি 

কেলিবিলাসের ধাঁর।। হেরইতে মরমে ভরমে পরিপুরিত 

_-দেখিতে দেখিতে ভ্রম জন্মে কেব। বিধুমণি (চন্দ্রকাস্থ- 
মণি অর্থাৎ কৃষ্ণ ) আর কেই ব| ইন্দু (চন্দ্রমুখী বাঁধা )। 

৩০৭ 

কেদাঁর 

বতি-রণ-রঙ্গ ভূমি বুন্দাবন 

রণ-বাজন পিকুরাঁব। 

চঢল মনোরথে দোসর মনমথে ১ 

পরিমলে অলিকুল ধাব॥ 

দেখ* রাধামাধব মেলি। 

দু কর চপলৎ চরিত নাহি সমুঝিয়ে 

কিয়ে কলহ কিয়ে কেলি ॥ 

জর জর চন্দন কবরি কুচ-কঞ্চুক 

বিপুল পুলক ফুল-বাণ। 

দুহু' নুপুর-ধনি ছুহু মণি-কিক্কিণি" 

কক্কণ-বলয়া-নিসান ॥ 

দুহ' কুজ-পাঁশ করি দু জন বন্ধন? 
অধর-স্ুধ। করু পান। 

আকুল বসন চিকুর* শিখি-চন্দ্রক 

গোবিন্দদাস রস গান ॥ 

সা প (১)--১৯৫, ক. বি. ৯৩ 

বু ১৬, গো ২২, রাধা ৯৮ 

ক্ষণদ। ১৯।১৬, সমুদ্র ৪৭০ 

তরু ৯৮১, কী ২০২, সং ২৩ 

পাঠান্তর-_সমুদ্র (১) ছুছ' চঢ়ল মনমথ মদ কুঞ্জরে 

(২) দ্বেখ সখি (৩) দুহু'ক চপল (৪) ঘন নৃপুর-ধনি, ঘন 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

মনি-কিস্কিণি বান্ধই (৫) দুহ' ভূজপাঁশে ছুহ্ছকে ঘন 
৬ বসন মণি অভরণ। 

শব্দার্থ রণ-বাজন পিকুরাঁব_ রতিরণে কোকিলের 
দন রণবাছ্যের কাজ করিতেছে । কিয়ে কলহ কিয়ে 

,কলি-_-ইহার! ছুইজন কেলিবিলাঁস করিতেছেন কি কলহ 
করেতেছেন বুঝা যায় না। আকুল বসন চিকুর শিখি- 

চন্দক-_বলন, কেশপাশ ও ময়ুরপুচ্ছের চূড়া আকুল অর্থাৎ 

'নপথ্ান্ত হইল । 

৩০1৮, 

কেদার 

দরশনে নয়ন নয়ন-শবে হানল১ 

ভুজে ভুজে বন্ধন বাঁপি। 
অভরণ-হীন তন তনু তন্ট পরশিতে 

বিপুল-পুলক-ভরে কাঁপি। 

দেখ সখি! বাঁধা-মাধব-বঙ্গ | 

রতি-বণ লাগি জাগি দুভ' যামিনী 

ন। হেরিয়ে জয়-ভঙ্গ ॥ 

ঘন ঘন চুম্বন” দুহু ভেল অচেতন 

অধব-ন্থধারসে মাতি। 

প্রেমতরঙগে তনু মন পুরলঃ 

ডুবল" মনমথহাতী ॥ 

বদনহি গদগদ আধ আধ পদ» 

মদন-মূরছন বাণী। 

দুহু দুহু মরমে মরমে ভাল সমুঝই 
গোবিন্দদাস কিয়ে জানি ॥ 

সপ (১১১২২ ক্ষণদা ১৬৮, সমুর্ঘ ৩৯৯ 
ক. বি. ৯» সং ২৩৮ 

গো ২১, রাধা? ৯৬ 

পাঠাস্তর- সমুদ্র (১) দরশনে নয়নে নয়নশর হানই 
(২) আপি (৩) চুম্বনে (৪) তন্থ তন্থু পৃরল (৫) বৃবুল 
(৬) গদ গদ আধ আধ পদ বদতহি। 

২১ 

১৬১ 

শব্দার্থ_না হেরিয়ে জয়-ভঙ্গ__এ যুদ্ধে কাহারও 
আর জয় হইতেছে না, কেহ বণে ভঙ্গ ও দিতেছে না। 

দীর্ঘকালস্থায়ী যুদ্ধ । 

৩).১১ 

কামোদ 

আরে আগুসরি বাই হৃদয়ে ধরি 

জান্ উপরে পুন রাখি । 

নিজ পীত নিচোলে১ চরণমুগ+ মৌছ 
হেরইতে চির থির আখি ॥ 

সজনী পিরিতি মুবতি অধিদেবী। 
যকর দরখনে সব দুখ মেট 

সোঁই আপনে কর সেব। ॥ 

হিমলম শীতল নিবি তীতল 

নিজ করে মোছই মুখ 2। 

আঙ্গুলে চিবুক ধরি বদনে ভাশ্বল পুরি 

পৃছই পস্থকি দুখ ॥ 

সহজ নলিনীদলে মৃদু মুছু বীজ 

মধুর সম্ভাষই কাহু। 
গোবিন্দদাস কহ নাহ রসিকপণ 

রাইকে অমিয়াপিনান ॥ 

তরু ৭৫৪, সং ২৩৩, কী ১৯২ 

রসমঞ্জরী ৪৮, সমুদ্র ১৪৬ 

পাঠাস্তর-_-ক. বি. পুখির আরস্ত-_গিরিধর পিরিতি 
মুরতি অধিদেবা। (১) নিজ কর কমলে--ক. বি. (২) 
চরণশীর-_-ক. বি. (৩) করতলে মাজই নুখ--ক. বি.। 

শব্দার্থ_নিজ গীত নিচোলে ইত্যাি_-স্রীকষ্ণ নিজের 
কাপড় দিয়? শ্রীরাঁধার চরণযুগল মুছাইয়া দিতেছেন আর 

তাহার মুখের পানে দীর্ঘকাল ধরিয়। স্থিরদৃষ্টি নিক্ষেপ 

করিয়া আছেন। গোঁবিন্দদাস কহ ইত্যাঁদি-গোবিন্দদাস 

বলিতেছেন যে. নাথের বিদপ্ধতায় রাই যেন ইট 

ল্লান করিয়। উঠিলেন। 

ক. বি. ৮১৭, রা] ৯৪ 
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৩১০ 

মদন মদালসে শ্যাম বিভোর । 

শশিমুখী হাসি হাসি করু কোর ॥ 

নয়ন ঢুলাঢুলি লু লহু হাস। 

অঙ্গ হেলাহেলি গদ গদ ভাষ॥ 

নিরসি অধর-মধু পিবি অগেম়ান। 
মদন মহোদধি ডুবাওল১ কান ॥ 

ঘন ঘন চু্থই নাহ বয়ান। 
সরসিজ চান্দ মিলন ভেল ভাণ।॥ 

নিবিড় আলিঙ্গনে পুলকিত অঙ্গ। 

অপরূপ রতি-কেলি মনসিজ-ভঙ্গ * ॥ 

দুরে গেও ময়ুব-শিখণ্ড পীত বাস। 
দো রূপ নিছনি গোবিন্দদাস ॥ 

ঈ্ণদ1 ১৫।১০, কী ২১২ 

রাই-কাছ-আলিঙ্গন নীলমপি-কাঞ্চন 

হেরইতে লোচন ভোর । 

আবেশে অবশ দুহু তন্গ ভেল আকুল 

জলধরে বিজুরী উজোর ॥ 
ঘন ঘন চুম্বনে ছু মুখ দরশনে 

মন? মধুর মুছু হাস। 

শ্যাম তমাল" কনক লতা বেঢ়ল 

শিছনি গোবিন্দদাঁস ॥ 

ক্ষণদ] ২৬1১১, কী ১৮৭, অ৭, 

পাঠাস্তর কী--(১) দু দুহ'__ক্ষণদ| (২) মনে উদ্দিত 
অনঙ্গ--কী (৩) আবেশে অবশ তন্ অতি আঁকুল--ক' 

(৪) শ্যাম তমালে। 

শব্দার্থ_বাই-কানু-আলিঙ্গন নীলমণি-কাঁঞ্চন_ 
শ্যামরূপ নীলকান্তমণির মত আর বাঁইয়ের রূপ কাঞ্চনে; 

মত। 

পাঠাস্তর__কী (১) ডুবল (২) রঙ্গ। 
শব্ধার্থ- লহ লহ হাস- অল্প অল্প হাঁস্থ, মুছুহাসি। 

সরমিজ চান্দ মিলন ভেল ভাণ--শ্রীরাধার বদনকমলে 

শ্রীকষ্চের মুখচন্দ্র মিলিল। মনে হয় যেন কমলে ও চন্দ্র 

মিলন হইল। সাধারণতঃ সুধ্যের সঙ্গেই কমলের মিলন 

ঘটে, চজ্রের সঙ্গে মিলন অত্যন্ত বিশ্ময়কর । 

৩১১ 

কামোদ 

দেখ দেখ রাধা মাধব সঙ্গ । 

দু দু মিলনে আনন্দ বাঁচল মনে 
দুস্থ মনে, উদ্দিত অনঙ্গ২ ॥ 

দুহ' কর পরশিতে সপুলক দ্োহে তন্তু 

ছুছ' দুছ' আধ আধ বোল । 

কিন্কিণী নৃপুর বলয় মণি-ভূষণ 
মঞ্ধীর-ধ্বনি উতরোল। 

৩১২ 

শ্রীরাগ 

ছুহ' মুখ দরশি বিহসি ছুহু লোচন 

শাওন বরিখত নীর। 

আকুল হৃদয় হৃদয় দুহু জোরত 

দু'জন এক-শরীর ॥ 

সজনি ন! বুঝল মরমক ভাব। 

ছু ছুই সরবন রস-তরে পরবশ 

নিরসল কিয়ে পরথাব ॥ 

নিজ-কর-কমলে চিবুক দু পরশই 
কহইতে ন। ফুরই বাণি। 

দারিদ রতন যতনে জগ স্বর 

সতত হৃদয়ে ধর পাণি॥ 

চরণ কমল ছু নিজ-কর-পল্লবে 

পরশি সতত ধর আশ। 

কবহি দুর দুর অন্থমানই 
উনমত চিত-অভিলাষ ॥ 
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দরশন পরশ সরস দুছ' মানই 

ছুছ রস-সাঁয়র ভান । 

কিয়ে দারুণ কিয়ে দুর-অবগাহন 

গেলহি' সো ভেল আন ॥ 

দুহু'ক বিলাস কলারস হেরইতে 

অনঙ্গ তেজই অভিমান । 

গোবিন্দদাস ভণ ছুন' রস-ধারণ 

পাপ রজনি অবসান ॥ 

কী ১৮৭, অ৭্৮ 

শব্দার্থ _নবমেঘ দেখি জঙ্গু চাতক জোর-_নৃতন মেঘ 
দেখিয়া চাতক-দম্পতি যেরূপ আহলাদিত হয়, বাই ও 

কাছ পরস্পরকে পাইয়।! তেমনি আনন্দিত হুইলেন। 

নাগরচিতে পুন ইত্যাদি-__নাগরের মনে পুনরায় বিলাস 
করিবার আত্তি (আরতি) জাগিল এবং হ্থুন্দরবীও 

মৃছু হাঁসিয়। হাদয়ের অভিলাষস্চক অন্গমতি জ্ঞাপন 
করিলেন । 

শবাথ _নিধসল --নিরস্ত হইল, ক্ষান্ত হইল। পরথাব 

-প্রস্তাব, প্রসঙ্গ । না ফুরই বাণি__কথ। বাহির হয় না। 

াবিন্মদাঁপ ভণ--গোবিন্দদাস বলিতেছেন উভয়েই রস 

রণ করিয়। আছেন অথচ পাপ রজনীর অবসান ঘটিল। 

তি ভাড়াভাড়ি শেষ হইয়া যাইতেছে বলিয়। উহাকে 

পরজনী বলা হইয়াছে । 

৩৬১৩ 

ধানশা 

ষব ধনি কাশ কমল তহি কোর। 

নব মেঘ দেখি জন্কু১ চাতক জোর ॥ 

রলবতি রসিক-শিরোমণি রায় । 

মনরথ সিধি বিধি পূরল তায় ॥ 

নাগরচিতে পুন আরতি বিলাস । 

অন্ুমতি-অন্তরে ধনি মৃছু হাস ॥ 

লীলা! লাবণি আনন্দ দান। 

রশিক-শিরোমণি আনন্দ সিনান ॥ 

ছুহু রসে ভুলল ছুহু করি কোর। 

গোবিন্দদাস হেরি আনন্দ বিভোর ॥ 

কী ১৯৩, অ ১০৫ 

পাঠাত্তর- (১) ধেন-কী 

৩১৪ 

বিভাস 

কুহ্ম তুড়ি চু₹ু সেজ বিছায়ল 
শ্ততল নিভৃত নিকুগ্পে। 

মপুমত্ত ভ্রমরী মৃদু মৃদু ঝঙ্করু 

বিকসিত ফল ফুল পুঞ্ছে ॥ 

বিনোদিনী রাধ। মাধবকোরে । 

তমালে বেঢ়ল জঙ্গু কনক লতাবলি 

ছুহুরূপ অতিন্থ উজোরে ॥ 

স্ুজে ভূজে বন্ধ করি যব সুন্দরী 

হামরু কোরে ঘুমায়। 

রতিরসে অবশ ছুহছুক তনু জর জর 

প্রিয় সখি চামর ঢুলায় ॥ 
স্থবাদিত নীর ঝারি ভরি সহচরি 

রাখত দুহু জন পাস। 

মন্দির নিকটে আন থলে শুতলি 

সহচরি গোবিন্দদাস ॥ 

কী ২২৬ 

শব্দার্থ মন্দির নিকটে আনথলে স্ুতলি-_পদকর্তী! 
গোবিন্দদাদ এখানে মঞ্জরীভাবে বলিতেছেন যে, 

তিনি বাধারষ্ণের শয়নমন্দিরের নিকটেই অন্ত স্থলে 

শুইলেন। প্রয়োজন হইলেই আসিয়া তাহাদের সেবা! 

করিবেন। 



৮৬৩৪ গোবিন্দদ[মের পদাবলী ও তাহার যুগ 

৩১৫ 

নাগধুন 

সথাগণ মেলি করল পয়ান । 

কৌতুকে কেলি কুগু-অবগান ॥ 
জলমাহ। পৈঠল সখীগণ মেলি । 

দুহুজন সমর কয়ল জলকেলি ॥ 

বিথরল কুস্থুল জর জর অঙ্গ। 

গহন মরে দিল নাগর ভঙ্গ ॥ 

সথীগণ পেঢুল নাগরচন্দ | 

গোবিন্দদ]ম হেবি বহু ধন্দ ॥ 

9০, ১, ও ১) 

৩৫১১ তি ১১৭ 

৫ চট রে 

বৃতি অবসনে গাম হিয়ার 

শৃতণি ইন্দুমুখি বাল! । 
মরকত মধনে কোই জন্চ পূজল 

দেই নব চম্পকমাল] ॥ 
শাম বয়ানপর বয়ান বিরাজই 

হিয়াপর কুচগিবি সাঁজে। 

কনক কুম্ত জ্চ উলটি বৈসায়ল 

মানে মহোদধি মাঝে ॥ 

জীবন তষ্চ মন ভুজে ভূজে বন্ধন 

অধরঠি অধর মিশলি। 

বেঢ়ল মবণাল হেম নীলমণি জন্ত 

বান্ধুলী যুগ রসাল ॥ 

ঘন সৌদামিনী দুকুলে দুকুলে জঙ্গ 
ছুহু জন এক পটবাস। 

চরণ বেটি চারু অরুণ সরোরুহ 

মধুকর গোবিন্দদান। 

পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের পু'খি 

শব্দার্থ_মরকত মদনে ইত্যাদি_কৃষ্ণের নুকেএ 
উপর রাই শুইয়া আছেন; দেখিয়া মনে হইল যেন 

মরকতনিম্মিত মদনকে (শ্টামকে ) কেহ ষেন চাঁপা 
মাল। (রাঁধ। ) দিয়া পৃজজ৷ করিল। 

৬১৭ 

পিদ্ধুড়। ১৮ 

জলদি জলদ: বিভুরি দিঠি তাঁপক 

মরকত কনয় কঠোর । 

এ দু তন-মন-নয়ন-রসায়ন 

শিঞ্পম নওল কিশোর ॥ 

(দেখ সখি বাধামাধব-ভাঁতি। 

কে। বিচি শিরমিল কোন ঘটাঁওল 

শ্ামর-গোরি-সঙ্গাতি ॥ 

যব ছুহু' দুহু হেরি নয়ন-অঞ্চলি ভরি 

আন-আন পিবইতে চাহ । 

তন তন্চ পৈঠত মঘন আলিঙ্গনে 

কৈছে হোয়বত মিরব|হ ॥ 

আরতি অধর-স্ধাঁরস পিবি পিবি" 

দুহুক পিরিতি উনমদ। 

গোঁবিন্দদাঁস কহ অধিক রস-আবেশে 

কিয়ে না করু পরমাদ ॥ 

সা প. (১) ১১৪, ক. বি. ২৫৯৯ সমুদদ ৩৯৭, তরু ১০৭৩ 
এবং ৭৪ সং ২০৪, কী ২১২ 

পাঠান্তর--(১) জলধর জলদ-_সং (২) ছুহু' পিবইতে 

দু চাহ--সং (৩) হোরত--কী (৪) আরতি এ অধর 

হ্ধারস পিবইতে--সং। 

শব্দার্থ-_জলদহি জলদ ইত্যাদি-_-নবীন কিশোর ও 
কিশোরী নিরুপম ; তাহাদের তুলন! নাই৷ যদি জলদের 
সঙ্গে শ্টামের ভুলন! কর, তবে বলিব জলদ জল দিয়া দেহ 

ভিজাইয়া দেয়। রাঁধার সঙ্গে বিজুরীর তুলনা দেওয়। যাঁয় 
না, কেননাউহাতে চৌথ ধাধিয়! যায়, চোখের কষ্ট হয়। 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

কত ও কনকের সঙ্গে কৃষ্ণ ও বাঁধার তুলন। হয় না, 

কণনা উহার ক£ন, কঠোর আর ইহারা তন, মন ও 
নুনের পরম তৃপ্তিকর। কোন থটাওল--শ্যামের সঙ্গে 

গার প্রেম কে ঘটাইল? ্ 

কনকে কুস্ম তোড়ি সব সখীগণ 

সরম সমর করু তাই । 

মারত বন নেহাবি কুস্থম পুন 

সোঁহত সব কর মাই ॥ 

কোকিল সমরক কেলি। 

নমল কিশোরি কিশোর নয়লবর 

ললিত। মখীজন মেলি ॥ 

মণিমন্প ভূষণ তন্ন অতি শে।ভন 

ঝন ঝন মঞ্জির বাঁজ। 

গোবিন্দদাঁস কহে বমণি-শিরোমণি 

জীতল মনমথবজ ॥ 

পণ লি, ২০ সং ৩১৭ 

শব্দার্থ_সখীব। ফুল ছোড়াছুড়ি করিয়া] সরস যুদ্ধ 
করিতেছেন । মারত বদন-_মুখে ফুল ছুঁড়িয়া মারিল। 

নারি কুম্বম পুন- সকলেরই হাতে কুস্থম ফের শোভা 

পাইতেছে দেখিয়া বলিয়া! উঠিল--হেই মা 

৩১৯ 

চলল ১ মন্দিরে নওল কিশোরি । 

হেরই হরিমুখ অলস বিলোচনে 
চেতন বতন চোরাওলি গোরি ॥ 

ঝাঁমর বদন শ্যাম ঘন চুম্বনে 

প্রাতর-মধুর* শশধর কাতি। 

১৬৫ 

চম্পক মাল ললিত করে বারই 

পরিমলে লুবধল। মধুকর পাঁতি॥ 
বিগলিত কেশ বেশ সব খগ্ডিত 

নখপদ-মণ্ডিত হৃদয় নিহারি। 

পীত বসনে চমকি তঙ্ন ঝাপই 

বম-আবেশে চলু চলই না পারি ॥ 

লু লহ হাসি »ম্ভাষই শইচগ্রি 

সচকিত লোচনে দখধিক চাই। 

গোবিন্দদাস কই জনি গুরুজন জাগব 

চলহ তুপিতে ঘর" যাই। 

সপ 0) ১৩০, ক, পি, ১১১ 
৯৯ 

সমুপ ১ 5৭, এব ১০৯১) ২৭৫৫ 

শশা ০৩৪ 

পাঠাম্তর-কী (১) চলিপহু; চললহি (তরু) 

(২) বিলোচন (৩) পুর (৪) চলই নাহি পারি (৫) ঘরে। 

শব্দ।্২-চেতন রতন চোরাগলি গোরি-_গোৌরী 
হবির মুখ অলস দৃষ্টিতে দেখিয়া! তাহার চেতনারূপ বত 
চুরি করিয়। লইল। ললিত করে বারঈট-গৌনীর গলায় 
চাপার মালা, তাহার প্রতি লু হইয়া ভ্রমরের দল আপিয়। 

আক্রমণ করিতেছে, আর মে তাঁহার সুন্দর হাত দিয় 

তাহাদিগকে বাধ। দিতেছে (বারই )। নখপদ-মগ্ডিত 

হৃয়-_-তাহার বুকে নখের চিহ্ন শোভ। পাইতেছে। জনি 

গুরুজন জাগব- _গুরুজন যেন ন। জাগে । 

স্বয়ংদৌত্য 
৩২০ 

ধানশী 

মুরলী-মিলিত অধর নব পল্লব 

গাওত কত কত রাগ। 

কুলবতি হোই মন্দির ছোড়ি আয়লে!১ 

সহই না| পারি বিরাগ ॥ 



১৬৬ 

মাধব তোঁছে কি শিখায়ব গান । 

গৌরি আলাপি শ্যাম নট সঞ্চর 
তব তোছেবিদগধ জান ॥ 

মুরলি ছোঁড়ি যব* মধুর আলাপবি 
তেপর জন জনি জান। 

কঃ হি কঃ মেলি অব সমুঝিয়ে 

যতি খণে হোত সুঠ।ন ॥ 

নিরজন জানি হদ্য়ে অবধারবি 

এছন ণবতি ভাস। 

গুণিজন-লাঁজ ধৈছে নাহি হোয়ত' 

কহতহিৎ গোবিন্দদাস ॥ 

সাপ (১) ৭৩, রাধা ৫৮ 

গো। ১৪, ক. নি. ৬৫ 

সমু ২০১, 

সং ১১৪, ১১৭ 

৮ ৬২১ 

পাঠান্তর--(১) আয়লু__সং (২) তুহু-. তরু (5) অ্ 
-- তরু (৪) কবহি' নাহি হোয়ত-_-সং (৫) বদতহি--সং। 

ব্যাখ্যা তোমার মুরলীসংযুক্ত নবপল্পবতুল্য অধর 

কত কত রাগ (বাগরাগিণী ব। অনুরাগ ) গাহিতেছে, 

তাই কুলবতী হুইয়াও আমি ঘর ছাড়িয়া আসিলাম-- 

কেননা আমি বিরাগ ( এদাসীন্য অথবা রাঁগরাগিণীর 

বাতিক্রম ) সহা করিতে পারি না। মাধব তোমাকে আর 

গান কর। কি শিখাইব? প্রথমে গৌরী রাগিণী আলাপ 
করিয়া পরে শ্যাম ও নটরাগ বিস্তার কর, তবে জানিব 

তুমি পণ্ডিত বটে) অথবা। হে নটবর শ্যাম, যখন তুমি 
গৌরীর ( আমার ) সহিত রসালাঁপ করিয়া সঞ্চরণ বা 
চলাফের1। করিবে, তখন তোমাকে রসিক বলিয়া জানিব। 

মুরলী ছাড়িয়া! যখন মধুর রাগ আলাপ করিবে, তখন 
যেন তৃতীয় বাক্তি শুনিতে না পায়; গলায় গল৷ 

মিলাইয়া দেখিব ফতক্ষণ না হ্ন্দর হয় (তুমি আর 
আমি এক' সঙ্গে গলায় গল! মিলাইয়া অব্যক্ত মধুর 
স্বরে গান অভ্যান করিব, যতক্ষণ ন! গানটী সুন্দর- 

রূপে অভ্যান হয়।) গুণবতীর এইবপ বাক্য নিঞ্জনে 
মনে বুঝিয়া দেখিও যাহাতে গুণীজনের কাছে লজ্জ! 

না পাও। 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

৩২৯ 

বরাড়ী 

মনমথ-মকর ভরহি' ভর-কাতর 

মঝু মানস-বষ কাপ। 

তয়! হিয়১ হাঁর-তটিনি তট কুচ-ঘট* 

উছলি পড়ল দেই ঝাপ ॥ 

স্বন্দরি সম্বরু কুটিল কটাখ। 

কলমিক মীন বড়মি" কিয়ে ডার্সি 

এ অতি কঠিন বিপাক ॥ 

পুন দেই ঝাপ পড়ল যব আকুল 

নাভি-সরোবর মাহ। 

তাহি' রোমাবলি-ভুজগি-সঙ্গ ভয়ে 

ভ্রিবলি-বেণি অবগাহ ॥ 

তাহি* ফিরত কত কতহু' মনোরথ 

দৈবক" গতি নাহি জান। 

কিন্কিণি-জালে পড়ত ভেল১ সংশয় 

গোবিন্দদাস রস গান ॥ 

সা. প. 

রাধ। ৬৮ 
(১) 7৮১, বৃ ১১ তরু ৬২৩, ক্ষণদা ২১1৭ 

সমু ১১৪ 

পাঠান্তর-_ক্ষণদ। (১) তুয়! হিয়া (২) ঘটে (৩) অব 
(৪) তহি (৫) দৈবকে। (৬) যব। 

ব্টাখ?1মাধব শ্রীরাধাকে বলিতেছেন--আমার 

চিত্তরূপ মংস্য ( ঝষ) মন্মথের যে বাহন মকর তাহার ভয়ে 

কাপিতেছিল; সেই অবস্থায় তোমার বুকের হাঁররূপ 

নদীর তীরে কুচরূপ কলসী দেখিয়। উছলিয়া পড়িয়া ব 
উল্লসিত হইয়। তাহার মধ্যে জীবনরক্ষার জন্য ঝাপ দিল। 

সুন্দরি! এখন তোমার কুটিল কটাক্ষ সম্বরণ কর-_ 

আর উহ প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন নাই। যে মাছ 

কলমীর মধ্যেই ঢুকিয়াছে তাহাকে ধরিবার জন্য আবার 
বড়শি ফেলিতেছ, এ ত বড় কঠিন বিপদ্। তোমার 

কটাক্ষক্ূপ বড়শির ভয়ে আমার মনরূপ মীন আকুল 

হইয়া! ফের তোমার নাভিলসরোবরে ঝাপাইয়। পড়িল। 

যেখানে আবার বোমাবলীরূপ সপিণীর ভয়ে ত্রিবলী-রূপ 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

£্*" জলপ্রণালীর (বেণি) মধ্যে অবগাহন করিল। 

খানে ঘুরিতে ঘুর্িতে তাহার কত কত ইচ্ছা! হইতে 

রাগেল। কিন্তু দেবের গতি কে জানে? সেখানে 

নার তোমার কটির কিন্ছিণীরূপ জালে পড়িয়। তাহার 

ঈ'বনলশয় হইল। গোবিন্দদাপ এই রসের গান 
করছেন । 

৩২২ 

শ্রী রাগ 

মদন-কিরাতি১-কুন্থুম-শর দারুণ 

বুন্দাবন-বন-মাঝ | 

তেঞ্ি আকুল হবি তোহারি শরণ করি 

পরিহরি পৌরুষ লাঁজ॥ 

এ ধনি তুয়া দিঠি অথির সন্ধান। 
মনমথ মারিতে জোড়ি নয়ন-শর 

হানল হামারি পরাণ ॥ 

দুহু শরে জর জর জীবন অস্তর 

কীয়ে করব নাহি জান। 

নিজ যশ চাই রাই অব দেয়বি 
অধর স্থধারস-পান ॥ 

মণিময়-হার-তরঙ্গিণি-তীরহি 
কুচ-কনকাচল-ছায় । 

এঁছে তপত জনে গুপতে রাখবি তব 

গোবিন্দদাঁস যশ গায় ॥ 

প.প. (১)-৮  রাদা ৩৭ 
ন. বি, ৭৪২ 

তরু ৬২৩ খ, নং ৯৫, সিদ্ধান্ত- 

চস্দ্রোদয় ১৪১, কঈ্গণদা ২২৯ 

সমুদ্র ২১৮ 

পাঠাস্তর-_(১) সিদ্ধাস্ত-চন্দ্রোদয়ে 'মদন কিবাত' 
স্থলে মদন কি বাত' ছাপ। হইয়াছে । (২) গোপতে-_ 

তরু । ৃ 

শবাথ কিরাত-ব্যাধ। অথির সম্ধান_-অস্থির 
দ্ধান7) একজনকে মারিতে আর একজনকে মারি! 
। 

১৬৭ 

ব্যাখ্যা_-মদনরূপ ব্যাধের কুস্থমশর বুন্দাবনের বনের 

মধ্যে নিতান্ত দারুণ বা! ভীষণ। তাহাতে ব্যাকুল 

হইয়া আমি হবি আমার নিজের পৌকরুষ গর্ব ও 
লজ্জ। ত্যাগ করিয়া তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিলাঁম। 

তুমি আশ্রিতকে বাঁচাইবার জন্য মদনকে তোমার 

কটাক্ষশর দিয়। মারিতে উদ্ধত হইলে; কিন্তু তোমার 

সন্ধান এখনও স্থির হয় নাই, তাই মন্মথকে মারিতে 

যাইয়া আমারই প্রাণের উপর উহ! হানিলে। এখন 
আমি মন্থের শরে ও তোমার শরে জর জর হইয়া 

মাঁর। যাই। কি করিব জানি না। তুমি যদি নিজের 
যশ রক্ষা করিতে চাও তো! তোমার অধর-মুধারস দিয় 

আমাকে বাচাও। (তোমার বাণে যে আহত হইয়াছে 

তাহাকে বাচানো তো! তোমারই কাজ।) আমাকে 

তোমার মণিময় হাররূপ নদীর তীরে তোমার কুচরূপ 

পর্বতের ছায়ায় গোপনে বাখিয়। এই বাণদগ্ধ জনকে 

বাচাইও--তাঁহ! হইলে গোবিন্দদাস তোমার যশ ঘোষণ। 

করিবে। 

৩২৩ 

তথ। রাগ 

কনকলতা কিয়ে বিকশল পছুমিনি 

কিয়ে মহি বিজুরি উজোর। 

কুপ্চ-কুটিবে কিয়ে উল হিমকর 

হেরইতে আয়লু ভোর ॥ 

স্থন্দরি তোহারি চরিত বিপরীতে । 

কাজর-গরলহি ভরল নয়ন-শর 

হানলি অন্তর চীতে ॥ 
তব অগেয়ানে কয়লি তুছ' এছন 

অব হথপুরুথ বধ জান। 

উচ কুচ-চুম্বক সরস পরশ দেই 
উদঘাটহ দিঠি-বাণ॥ 

আশ-পাশ হাঁসি দরশায়সি 

কতিখণে রাখবি পরাণ। 
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১৬৮ গোবিন্বদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

বিঘটল সময় পালটি নাহি আয়ত 

গোবিন্দদাস পরমাণ ॥ 

ম. গ. (১)--৮৩, ক. বি. ৬৪ 
4ন্ং ২৯৮৬, চি ১১ 

তর' ৬১৪, সমূদ ১১৫ 

ব্যাখ্যা-এক বিচিত্র ব্াঁপার ঘটিয়াছে দেখিয়। 

আমি মুগ্ধ হইয়া আমিলাম। নর্ণলতাঁতে কি পদ্মফুল 

ফুটিল? (ন্বণবর্া। দেহলতাতে বদনকমল ফুটিয়াছে। 

তাহ| আশ্চধ ; কেন না, পদ্ম পাকেই জন্মে )। কিছ! 

ভূমিতে উজ্জল বিছ্যতের বিকাশ হইয়াছে? (শ্রীরাধ। 

মাটার উপর দিয়া চলিয়। যাইভেছেন, মনে হয় যেন 

বিছাৎ)। কিন্ব! কুগ্নকুটীরে চন্দ্র উঠিল? কিন্তু সুন্দবি। 

তোমার চরিত্র ও ব্যবহার অদ্ভুত! আমি বিম্মিত 

হয়৷ দেখিতে আসিলাখ, আর তুমি কি না আমাকে 

তোমার কজ্জলরূপ বিষে পরিপৃণ নযনশরে আমার 

মনে ও হৃর্দয়ে আঘাঁত কৰিলে; বোধ হয় তুমি অজ্জাতে 
( অগেয়ানে ) ব। ন। বুঝিয়। এরূপ করিয়াছ, কিন্ত 
এখন এই ভালমামুষ যে মারা ষায়। ভাহাঁর বাচিবার 

একমাত্র উপায় হইতেছে তোমার উচ্চ কুচরূপ চুদ্ধকের সরস 

স্পর্শ দিয়। তাহার বুকে বেঁধ| কটাক্ষবাঁণ বাহির কর] । 

(চম্ঘকের টানে লোহার শর বাহির হইয়া আসিবে )। 

তুমি হাঁসিয়। আশ! ধিয়াছ, কিন্ত শুধু আশায় কি হইবে? 
যে স্থযোগ চলিয়৷ যায় তাহ। আর ফিরিয়া আসে ন)। 

গোবিন্বদাঁস তাহার সাক্ষা দিতে পারে। 

৩২৪ 

ধানশী 

কানন কুহুম তৌড়ধি কাহে গোরি। 

কুহ্ুমহি' নিরমিত সব তম তোরি ॥ 

আনন হেম-সরোরুহ-ভাঁম১। 

পৌরভে শ্যাম-ভ্রমর মিলু পাশ ॥ 
নয়নযুগল নীল উতপল জোর। 

মহজে শোহায়ল শ্রবণক ওর ॥ 

অপরূপ তিল-ফুল স্থবললিত নাস। 

পরিমলে জিতল অমর-তরু-বাস। 

বান্থুলি মিলিত অধর ধাহ] হাস । 

মুকুলিত-কুন্দ-কুমুদ পরকাঁশ। 

সব তষ্ঠ ফুটল চম্পক গোর। 

পানিক তল থল-কমল উজোর ॥ 

গোধিন্দদ'স অতয়ে অনমান। 

পূজহ পশুপতি নিজ তন্ট দান ॥ 

সা. প্. (১)--ধন, রং নি. ৬৩ 

রাধা ৬৬,] ০* 

তরু ৬২৯, সং ৯৪, সমুদ্র ২:২ 

পাঠান্তর-_সং-(১) আনন হেম-কমল পরূক!* 
(২) শোহায়ন (৩) অধর বান্ধুলী মিলিত জেত হাস। 

ব্যাখ্য।_শ্রকৃষণ রাধাকে ফুল তুলিতে দেখিদ 
বলিতেছেন-বাগানের ফুল তুলিয়া আবার তুমি বি 

করিবে? গৌরি! তোমার সমস্ত অঙ্গপ্রতাঙ্গই তো ঘঃ 

দিয়া তৈয়ারী। তোমার মুখখানিতে সোনার কমলে! 

কান্তি; তাহার স্তৃগন্ধে স্টামরূপ ভ্রমর আসিয়। তোমা, 

পাশে মিলিয়াছে। তোমার নয়নছ্র নীল উতপলের মত 

তাহ! আকর্ণবিস্তৃত, তাই মনে হয় যেন সহজ সৌন্দযে 
উহ। কর্ণের প্রান্তদেশে নীলে।পল নামক কর্ণভূঘণের স্তা' 

শোভা পাইতেছে। তোমার নাসিক অপূর্ব তিল ফুলে 

হায় সুন্দর; তাহার সৌরভে পারিজাত হাঁর খানে 

তোমার অধরই বাধুলি ফুল । তাহার হাঁসিতে যেন মুকুলি- 

কুন্দ ও কুমুদ ফুটিয়া উঠিতেছে। তোমার সকল অঙ্গ 
ফুটন্ত চাঁপার দলের মতন গৌরবর্ণ। আর করতল ধে। 

উজ্জ্বল স্থলকমল। সেইজন্য গোবিন্দদাঁস অঙ্গমান করিতে 

ষে, তুমি তোমার নিজের দেহ দিয়! পশ্তপালক শিব ব 

কৃষকে পূজা কর। 

৩২৫ 

ভূপালী 

পতি অতি ছুরমূতি কুলবতী নারী । 

স্বামি-বরত পুন ছোঁড়ি নী পারি ॥ 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

তে কূপ যৌবন একু নহ উন। 
বিদগধ নাহ না হোঁয় বিণি পূণ ॥ 

এ হুরি অতয়ে দেখায়বি পন্থ । 

পূজব পশুপতি গোবি একস্ত ॥ 

সহজে বধু-জন গতি-মতি-হীন। 
ঘর সঞ্ঞে বাহির পস্থ না চীন ॥ 

ন1 মিলল কোই বনহি' বন আন। 

অন্ুসরি মুরলি আয়লে। এহি ঠাম। 

আয়ণে। দূর পুরব নিজ সাধে । 

একলি বোলি করহ জনি বাঁধে ॥ 

তুহু যৈছে গোনি আরাঁধলি কান 
গোবিন্দদাপ তাহে পরমাণ ॥ 

প. (১)--৭৪, ক. বি. ৬৫ 
-৫, রাধা ৫৯ 

তরু ৬৩০, সমু ২১৮ 

ব্যাখ্যা--্ররাঁধা বাকোর কৌশলে শ্রীকৃষ্কে লীলা- 
পাসে প্রবৃত্ত করিতেছেন। আমার স্বামী অতিশয় 

তি, তবুও আমি কুলবতী নারী বলিয়৷ স্বামীর সেবা- 
প ব্রত একেবারে ত্যাগ করিতে পারি ন। আমি রূপে 
| যৌবনে কম নই; কিন্তু আমার পুণ্যবল ছিল ন! 
লিয়। আমার ভাগ্যে রসিক নাথ জুটে নাই । এইজন্য 

থাৎ প্রণ্যসঞ্চয়ের অভিপ্রায়ে আমি নিজ্জনে গৌরী ও 
শপতি (অথবা আমি গৌরী পশুপাঁলক শ্রীকৃষ্চকে 
ঈী করিব )। হরি আমাকে তুমি সেই নিঞ্জন স্থানে 
বার পথ দেখাইয়! দাও । আমি তো পথ চিনিনা, 

কনন| বধূজনের! একে অল্লবুদ্ধি তাহাতে আবার তাহারা 

র হইতে বাহির হয় না। শুধু বন আর বনের মাঝ দিয়া 
[সিলাম, তাই পথ জিজ্ঞাসা করার মতন কাহারও 

'খ। পাইলাম না; শুধু তোমার মুরলীর ধ্বনি অন্সরণ 
পিয়। এখানে আসিলাম। এতদূর আসিলাম, কেননা। 
জের সাধ পূর্ণ করিব ( পূজা করিব ইহ1 বাহিরের কথা, 
১তরের অর্থ অন্য )। তুমি ষেন আমাকে একা দেখিয়া 

ই পুজায় বাধ] ঘটাইও না। গোবিন্দদান বলিতেছেন 
+ হে গৌরি! তুমি শিবপূজার ছলে যে কানাইয়েরই 
| করিয়াছ তাহার সাক্ষী আমি। 

২২ 

১৬৯ 

৩২৬ 

ইমন কল্যাণ 

মনু মুখ বিমল-কমল-বর-পরিমল 

জানলু তুহু' অতি ভোবর। 
স্বামিক নিয়ড়ে কতনহু' করু কলেব4 

না জানি কৈছে দিল তোর ॥ 

দুরে রহু শ্বাম ভ্রমর-বর বায়। 

স্বামিক সেবন করইতে এছন 

জাঁনি করই অন্তরায় ॥ 

এতহু তিয়াসে হোত যব আকুল 

কী ফল মন্দিরে গু । 

ভাহি চলহ ধাহ। কুহু বিথাবল 

মঞ্জুল মাধবি-কুগ্চ ॥ 

এত সঙ্কেত কয়ল খব কামিনি 

কান চলল সেই ঠাম। 

গোপ গোডারভ্রমর বু খোজত 

গোবিন্দদাপ রস গান ॥ 

সা! প. (১১-৭৭ 

ক. বি. ৬৫ 
থু ১০, গো ১৫ 

রাধা ৬৯ 

বিঃ ১6৬) গমুর্ ন্ট এ 

ব্যাখ্যা- একদিন বাত্রিকালে শ্রীকৃষ্ণ বাধার পতি- 

গৃহের নিকটে যাইয়া ভ্রমরের মতন গুঞ্নধ্বনি করিয়! 
সঙ্কেত করিতে লাগিলেন । তখনও রাধার স্বামী জাগিয়। 

আছেন। তাই রাঁধ। কৌশলে যেন একটা ভ্রমরকে সঙ্বোধন 

করিয়া মিলনের উপায় সন্কেতে বলিলেন । আমার মুখের 
স্থগন্ধকে তুমি মনে করিয়াছ বুঝি স্থন্দর পন্মবাঁজের 

গন্ধ_ নিশ্চয়ই তুমি মধুপানে মত্ত হইয়াছ বলিয়া! এমন 

তুল করিয়াছ। আমার কাছে স্বামী আছেন, তবুও 

এত কলরব করিতেছ ; তোমার মনে কি আছে কে 

জানে? ওহে শ্যামভ্রমর ! দূরেই থাক। এরকম গ্ুপ্ন 
করিয়। আমার স্বামিসেবার বিপ্র করিও না। তুমি যদি 
তৃষ্ণায় এত আকুল হইয়াছ তে। আমার বাড়ীতে গুঞন 

করিয়া কি লাভ হইবে? তুমি সেইখানে চলিয়া যাও 



১৭৪ 

যেখানে কুম্থমাস্তীণণ সুন্দর মাধবীকুপ্ আছে। ( সেখানে 

আমার জন্য অপেক্ষা কর, আমি সুযোগ পাইলেই 

আমিতেছি, ইহাই ধ্বনি)। কামিনী (কামযুক্ত। নারী) যখন 

এইরূপ সঙ্কেত করিল, তখন কানাই সেইখানে চলিলেন। 

আর রাধার স্বামী বেচার। নিতান্তই গ্রাম্য গোপ বলিয়া 

মনে করিল সত্যই বুঝি একট! ভ্রমর তাহার কাছাকাছি 

গুঞ্জন করিতেছে । তাই সে রাধার কথ! শুনিয়া ভ্রমরের 

খোঁজ করিতে লাগিল। গোবিন্দদাপ এই রপগান 

করিতেছেন । 

মন্তব্য- এই হ্বন্দর পদটা শ্রীরপ গোস্বামীর উদ্ধব- 

সন্দেশের নিয়লিখিত গ্লোকটীর ভাঁব লঙ্টয়। লেখা : 

মদ্বক্তাস্তোরুহ-পরিমলোন্সত্ত সেবানুবন্ধে 

পত়্যুঃ কুষ্ণভ্রমর কুরুষে কিস্তবামমস্তুরায়মূ। 

তৃষ্কাভিস্বং যদি কলরুত ব্যগ্রচিত্তন্তদ|গ্রে 

পুষ্পৈ: পাওুচ্ছবিমবিরলৈযাহি পুন্নাগকুঞ্জম্ ॥ 

৩২৭ 

তথ। বাগ 

পাপ চকোর চান্দ বলি ধাওল১ 

মধুকর কমলিনী ভানে। 
আচবে ঝাপি বদন তেই পুছিয়ে 

তোহে পরপুরুষ কি ঠামে২ ॥ 

মাধব মঝু মনে এ বড়ি সন্দেহ। 

কী ফল মনমথ বীন্ধই জগজনত 
কাহ। পুন তাকর গেহ॥ 

বীদ্ষই যছু যন কিকরই সে৷ পুন 

কৈছে কুহ্ছম শর জাল।। 

কৈছে যুড়াওব* একহি না জানিয়ে 

জনি কহ মুগধিনী বাল ॥ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

সহচরি মেলি হাঁসি মুখ মোড়ই 
উত্তর ন] দেয়ৎ কোই। 

গোবিন্দদাঁস মোঁহে উপদ্দেশল 

অতয়ে সে পুছিয়ে তোয়* ॥ 

সা. প* (ক)--৭৫, রাধা ৬৭ নং ১২১ 
গো ১৫, ক. বি. ৬৫ 

নম ৭০ 

পাঠান্তর-অ-(১) ধাবই (২) ঠানে 
কী ফল জগ-মন মনমথ বিজয়ে (৪) জুড়াবত 

দেওই (৬) অতয়ে পুছউ তোই। 

ব্যাখ্যা মাধব! তুমি পরপুরুষ (শ্রেষ্ট পুরুষ ।, 
তাই তোমার কাছে সন্দেহ নিরসনের জন্য মুখে কাপ 

দিয়। জিজ্ঞাসা করিতেছি (তুমি পরপুরুষ তাই তোখান 

কাছে মুখ ঢাঁকিয়া জিজ্ঞাস! করিতেছি )পাপ চকোয 

চাঁদের জন্য ধায় কেন? ভ্রমরই বা কমলিনীর জন্য ছু: 

কেন? মন্থ জগতের লোকদের বিদ্ধ করে কেন' 

সেই মন্সথ থাকে কোথায়? যার মন সে বিদ্ধ করে সেই 

বাঠুকি করে? লোক যে কুস্থমশরজাঁল। বলে সেটাই ব 

কিরূপ? সে জাঁল। জুড়াইবাঁরই বা উপায় কি? ( এইটা 

আল প্রশ্ন--আর সব ইহাঁর ভূমিক। | ) এই কথা জিজ্ঞাম 

করিতেছি বলিয়! তুমি আমাকে যেন বোক] মেয়ে বলি: 

না। সখীরা হাসিয়া মুখ ফিরাইল, কেহই উত্তর দিল ন। 

গোবিন্দদাস আমাকে উপদেশ দিয়াছেন, তাই তোমাকে 

এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি । কবিই যেন শ্রীরাধাঝে 

বলিয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের কাছে যাইয়া জিজ্ঞাস।৷ করিয় 

এস যে, কুন্থমশরের জাল। মিটাইবার উপায় কি? 

দিস 
সা 

শি 5৯ 

৩২৮ 

মুগধিনি নারী মান ন৷ জানয়ে 

ন। জানয়ে স্থরত বিলাস । 

কেবল তৌহারি পিরিতি রস লালসে 

মিলল পহিল সম্ভাষ ॥ 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

মাধব! তোহে কি বুঝিয়ে হেন রীত। 

বিনি দোষে বাণী কাহে উপেখলি 

ন] বুঝিয়ে তোহারি পিরিত ॥ 

আচর বদনে দেই খিতিতলে বৈঠই 

বচন কহিতে নাহি জানে । 

মালতি ভ্রমর মিলন নহি হেরসি 

মাতদসি নলিনী মধু পানে ॥ 
নব রস রঙ্গ তাহে শিখাওবি 

পিরিতি করবি নিরযাস। 

গোবিন্দদাপ ভণি১ রসিক শিরোমণি 
মিলল রাইক পাশ ॥ 

অ ১৭৫ 

৩৩০৩ 

গাঙ্ধার 

কালিয়-দমন জগতে তুয়। ঘোষই 
সহচবি শুনইতে কাঁণে। 

তুয়। সঞ্জে বাদ করিয়া ধনি আওত 

মনমথ চঢই ঝাপানে ॥ 

মাধব অতয়ে কহিয়ে তুয়৷ লাগি। 

ত্রিবলিক মাঝে লোম-ভুজঙ্গিনী 

হেরইতে তুছ' জনি ভাগি॥ 
নয়ন-কমলপর যুগল-ভূজগবর 

কাঁজর-গরল উগারি। 
“মগ পুণি ১৮ মদন-ধনগ্তরি আপে যব আওব 

সো বিখ তবহি না সাবি ॥ 

*বেণি-ভ্জগবর পিঠপর দোলত 

চিরদিন ভুখিল পিয়ামে। 

মন্তব্য- সখী মুগ্ধা নায়িকাকে মাধবের হাতে সমপণ 

করিয়। তাহাকে এই উপদেশ ধিতেছেন। 

পাঠান্তর- গোপালদাস ভণ-_অ 

৩২৯ 

যমুনাক তীর বন বানীরকুষ্ঠ । 

পুলকিত তরুবর কিশলয় পুগ্ত ॥ 

মাধব বিদগধ রায়। 

মনু মন উলপিত তহি' পরি ধায় ॥ 

আকুল নাগর.বলল সোই ঠাম। 

পুরল সুন্দরি মনোরথ কাম ॥ 

ক্ষণে বাহু ধরাধরি ক্ষণে কর কোর 

কু হেরি মাতল দুহু' মন ভোর ॥ 

অবল। চরিত নাহ ভাল জান। 

গোবিন্দদান ছুহুক গুণ গান ॥ 

রসমগ্ররী পুথি ২০ 

শব্দার্থ__বানীরকুঞ্ত--বেতসকুপ্ধ। 

শুনইতে নাগ-দমন-৩৪ কম্পিত * 

কহতহি' গোবিন্দদাসে ॥ 

ক. বি. ৭৭ এবং ২৯৮৫ 

রধ। ৪ 
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ব্যাখ্য! সেকালে মাচার উপর চড়িয়া সাপুড়ের। 

পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়! যে বিষাক্ত সাপের 

খেল দেখাইত তাহাকে "্বাপান চড়।” বলিত। সী 
রধাকুঞ্জের সম্ভোগের সহিত ঝাপান চড়ার তুলন। করিয়। 

বলিতেছেন--তুমি কালিয়সাপকে দমন করিয়াছ এই 
তোমার খাতি শুনিয়া আমাদের সখী শ্রীরাধা মন্মথের 
ঝাপানে চড়িয়। তোমার সহিত লড়িতে আনিয়াছেন। 

সেইজন্য মাধব তোমীকে বলিতেছি শুন আমাদের সখীর 

ত্রিবলীর মাঝে যে লোমব্ধপ সপিণী আছে তাহ। দেখিয়াই 

যেন তুমি পালাইও না। তাহার পল্মলোচনের উপর ছুই 
ভ্র যেন ছুই শ্রেষ্ঠ সাপ; তাহার কজঙ্জলরূপ গরল বমন 

করিয়াছে । সে বিষ সরানো! তোমার তো৷ কর্ম নহেই, 
মদন ধন্বস্তবিরও নহে। রাধার কাছে আর এক সাপ 

আছে তাহার বেণী; তাহা তাঁহার পিঠের উপর দোলে; 



১৭২ 

উহা অনেকদিন ধরিয়! ক্ুধার্ত ও পিপাঁসিত আছে। এই 

সব কথ! শুণিয়। নাগদমনকারী কৃষ্ধের দেহ কাঁপিতে 
লাগিল ( ভয়ে না কামে?) গোবিন্দদাস ইহ! বলেন। 

৩৩৬ 

তথ। পাগ 

পাইক আগমন বাত। 

শুনতে উলমিত গাত ॥ 

তাহে কহই নব-কাম। 

নাগ-দমন মধু নাম ॥ 

খগপতি র মনন পাশ। 

বহু সে করব গরাস॥ 

খিকট মকর পুন হেয়। 

এক ন। রাখব সোয় ॥ 

দৈব করয়ে যব আন। 

দংখয়ে হামাণি বয়ান ॥ 

পুসনা-ধনস্তধি আগে। 

তহি" পুন অমিয়। লাগাবে ॥ 
নিরবিষ হোয়ব তায়। 

জীতব এ ঠিত উপায়। 

এত শুনি সহচরি গেল। 

গোঁখিশা অচুমতি দেল ॥ 

ক.!ব. ত্র ১০৫৩ 

শব্দার্থ_আগের পদটাএ উত্তরে কৃষ্ণ এটা বলিতেছেন 

উলধিত গাত - দেহ উল্লমিত হইল। নাগদমন-_কালিয় 

স্পকে দমন করিয়। নাগদমন নাম হইয়াছে । খগপতি 

-_গরুড়, সর্পের শক্র। বিকট মকর--কুগুলরূপ মকর। 

সেই মকর রাধার সব সাপখাইয়া ফেলিবে। রসনা- 

ধনস্তরি--রাঁধার রসনারূপ ধন্বস্তরি অমিয়া লাগাইয়া বিষ 

নষ্ট করিয়। দিবে। 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

৩৩২ 

শ্রা রাগ 

অধর-স্থধ। রসে লুবধক মানম 

তন্থ পরিরস্ভণ চাঁহ। 

নুখ-অবলোকনে অনিমিখ-লোচনে 
কৈছে হোয়ত নিরবাহ ॥ 

দেখি সখি বাধ।-মাঁধব-প্রেম । 

ছুলহ রতন জন্ত দরশন মীনই 
পরশন গীঠিক হেম ॥ 

আনন্দ-নীরে নয়ন যব ঝাপয়ে 

তবহি পপারিতে বাহ। 

কাপয়ে ঘন ধন কৈছে করব পুন 
হ্থরত-জলধি অবগাহ ॥ 

মধুরিম হাঁস- সুধ|-রস বপিখণে 

গদগদ রোধয়ে ভাষ। 

চিরিনে মিলন লাখগুণ নিধুবন 

কহতহি গোবিন্ধদাঁস ॥ 

কাব ৯০১৭ ভর ১৯৮৮, সমুদ ৩৮৩ 

ব্যাখযা-_অস্তবের গভীর প্রেম কামতৃষণাঁকে পরা 

করিয়াছে । তাই কবি বলিতেছেন যে, শুরুষ্ণ অধর-গ্ধ, 

পান করিয়। লুব্ধ হইয়া! দেহাঁলিঙ্গন চাহেন বটে, কিন 

শ্রীরাধার মুখের পানে চাহিতেই তাহার নয়ন একেবারে 

নিমেষ ফেলিতে তুলিয়া যাঁয়। এমন করিয়া শু 

তাঁকাইয়। থাকিলে কাধ (সম্ভোগ) নিঝ্াাহ হে 

কিরূপে? সখি, রাঁধামাধবের অপূর্বব প্রেম দেখি । গাঠে 
সোনার স্পর্শ পাঁওয়। সত্বেও দুল্লত রত্বের যেন দেখ 

পাইয়াছে এরূপভাবে তাঁকাইয়! আছে। (হাতের কাছেই 

সম্তোগের উপকরণ থাক। সত্বেও শুধু পরস্পরের প্রতি 

দেখিতে থাকা কেন?) দেখিতে দেখিতে আনন্দা শর" 

নয়ন ভরিয়া আসে, চোখে দেখিতে পাওয়া যায় না) তখন 

যেন বাহু বাড়াইয়া ছু'ইতে চাঁয়। ছোয়ামাত্র উভয়েই 

সাত্বিক ভাঁবাবেগে কাপিতে থাকে। ইহার? সম্ভোগের 

সমুত্রে অবগাহন করিবে কিরূপে? মধুর হান্তস্থধারসের 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

বণে এমন গদ্গদ হইয়। পড়ে ষে, বাক্যক্ফুরণ হয় না। 
7তি-সস্ভোগ অপেক্ষা চিরদিনের এবপ মিলন লাখগ্তণ 

হাল গোবিন্দদাম বলেন। 

৩৩৩ 

কেদার 

আধ আধ অঙ্গ মিলল রাধ| কানু 

আধ-কপালে শশী আধ-ভালে ভানু ॥ 

আধ-গলে গজ মোতি আধ বন-মাল।। 

আপ নব গৌর-তন্ আধ চিকণ কাঁলা১ ॥ 

আধ-অঙ্গে পীতবাধ আধ নীল সাড়ি। 

আধ-ভুজে বলয়! আধ-হুজে নীল চুড়ি ॥ 

আধ-অঙ্গে হিলাহিলি ঘেরাঘেরি বাঁহু। 

গোবিন কহে চান্দ গরাধল রাগ | 

৭ বি. ৮৫ এবং ন৫ শা ৭৬ 

পাঠান্তর--(১) ইহাৰ পরে পণ্ডিত বাবাঁজীর পৃথিতে 

অতিিক্ত-- 

(১) আধ শিরে খোঁভে টড়। আধ শিরে বেণী। 

আধ গৌর ত্ট আধ নীলমণি ॥ 

৩৩৪ 

সই বড়ই লাগল ধন্দ। 

ইন্দু কুমুদ মেহ বিজুরি 

চকোর ভ্রমরবন্ধ ॥ 

সই দেখিতে লাগয়ে সাধ । 

ভা তিমির গরুড় সাঁপিনী 

নীলবরণে চাদ ॥ 

সই কি আর কহব কথ।। 

শুক বিশ্ব চোরহি রহল 

এমব জোরক ধাতা॥ 

১৭৩ 

সই দেখত এমব মেলি। 

নাগর নাগরি রসের সাগরি 

করব অনুপ কেলি। 

সই করহি রুচির রাস। 

মদন ধন্টটি লই পাচবাণ 

কহই গোবিন্দধাস। 

ক. বি. 

শবদার্থ_ইনু কুমুদ ইত্যাদি চন্দ্রের সঙ্গে কুমুদিনী, 
মেঘের সঙ্গে বিদ্যুতের, চকোর ও চাদের, কমল ও ভ্রমরের 

মিলন দেখিতে ইচ্ছা করে। 

৩৩৫ 

রাতপণ তুমুল পুশককুল স্কুল 

ঘন মঞ্জরীর বোল। 

নিজমদে মধন পরাভব মানল 

কুগুল গণ্ড হিলোল॥ 

অনুখন কম্কণ কিন্ধিণী ঝর, 

রতিজয় মঙ্গল তুর। 

মনমথ কে ও মকরগতি আওত 

গোবিন্দদাম কহ ফুবু ॥ 

গেবদনের পুথি ২৩ 

৩৩৬ 

ছুহুজন যহি বন কৌতুক মজি। 
নাগর সমুখ সমরশরে বাজি ॥ 

ঢলি পড়ল যব অচেতন হোই। 

মনমথে ঝাড়ি জিগ্রায়ল রাই ॥ 

দুহুজন সারি উঠল যব তাই। 

বিন বাঁদ কিছ্িণি মব দশ মাই ॥ 



১৭৪ গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

দুভ জন করে ধরি যমুনাক তীর। 
নাহি উঠল ছুহু মুছত নীর ॥ 
সথিগণ বসন জোগায়ল প।শ। 

মস্তব্য- প্রেমের আবেশে একদিকে নায়ক-শিরো 

শ্রীকৃষ্ণ অন্যদিকে নায়িকা-শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধা মৃচ্ছিত হই? 
রহেন ; পরস্পরের দৈহিক মিলন সম্ভব হয় না। 

পহিরল দুজন নিজ নিজ বাস। 
বৃন্দ। নান! উপহার আনি দিল। 

হরুষিতে ছুহ' বমি ভোজন কেল ॥ 

আচমন করি দুহু তাশ্বল নেল। 

গ্রণমিয়ে স্থন্দরি সখি সঙ্গে গেল ॥ 

সখাসঙ্গে মিলল নাগর যাই । 
নিজগুহে প্রবেশল সখি সঞ্জে বাই 

নিজালয়ে বৈঠল আসন পাশ। 

চরণ সেবন করু গোবিন্দদাস॥ 

৩৩৭ 

সহচরি সঙ্গে রঙ্গে চলু মাধব 

বাঁধ মিলনকী আশ। 

অঙ্গ অনঙ্গ বসে প্রেম পুলক ভেল 

মনমথ তন পরকাশ ॥ 

কেলি কদন্ব নিভৃত নিকুপ্ত 

তহি চিনহতে নাগর রাজ। 

রাইক প্রেমহি সোডরিতে সো হবি 

মুনুছি পড়ল তহি মাঁঝ ॥ 
বহুত ধতন করি তবহু পহুচবি 

চেতন কণায়লি কান। 

আচরে পবন নিরখিতে অপরূপ 

নাগর হরল গেয়ান ॥ 

শাম অবশ দেখি সোই কুগ্ডে রাখি 

রাধা মন্দিরে গেল। 

গোবিন্দদ্াস ভন রাই অচেতন 

সহচরি অন্তরে শেল। 

ক. বি. ৫১১ 

৩৩১৮ 

কেদার 

গরুজন পরিজন ঘুমাওল জান। 

সময় জানি ধনি করল পয়ান ॥ 

শিডত নিকুফ্ধে মিলল বর কান । 

দারুণ মদন পাওল সমাধান ॥ 

দু অধরামূত হুহু করু পান। 

চাঁদ চকোঁর জন্ত মিলল নঘ্ষান ॥ 

তন তন্ঠ মীলল পরাণে পরাণ । 

গোবিন্দদাঁস নিগুঢ রস গান ॥ 

ব. বি, ১১৭ তর” ২৮১৪, কী ২১৪ 

নিরখল বাতি বেঠল ছুহু জন 

মোছই ছুহু মুখচন্দ। 

দুহুজন বদনে তীম্বুল দু দেয়ল 
বসন ঢুলায়ত মন্দ ॥ 

দুহু মুখ দুহু রহি চাই। 

আহ। মরি বলিয়া বদন ঘন চুম্বই 
দুহু দুহু তচ্ছ বিলুঠাই ॥ 

নীলপীত বসনে শোভিত ভেল দু তন্থ 

মণিময় আভরণ সাজ । 

যৈছন রসিক রমণী রস-নাগরী 
তৈছন বিদগধ-বাঁজ ॥ 



গোবিন্দদাসের পদাবলী ১৭৫ 

কত যতন করি বিহি নিরমাঁয়ল 

দুহু তচ্গ একই পরাণ। 

বিকশিত কুসুম শোভিত নব পল্লব 

গোৌবিন্দদাস পরমাণ ॥ 
বছু ৪৫০ 

৩৪০ 

ও নব নাগর রসের আগর 

আগোর মকল গুণে । 

সো সব চরিত আদর পিবীত 

ঝরিয়া মরি যে মনে ॥ 

পিরীতি বল কত না ছল 

সে কি নাশে আকুতি স।ধে । 

খাঁন নাশিয়! মধুর ভাঁখিয়। 
হপিয়। মরম বাধে ॥ 

সে মোর কোঁলেতে করিয়। ভাবিয়। 

বদ্নে বদন দিয় । 

মপুব চুদ্দিযা বিধু বিডম্বিয়। 
পরাণ লইল পিয়া ॥ 

ও দিঠি চাতুরী মুখের মাধুরী 
লহরী কত বা আর। 

এ স্থুথ শুনিতে ঝুরিয়। মরয়ে 

দাস গোবিন্দ ছার ॥ 
বঙ্গদর্শন ১৩১৭, অগ্রহায়ণ 

৩৪৬ 

কামোদ 

করতুলে কুস্কুমে সে। মুখ ম্াজল 

অলক তিলক লিখি ভোর । 

সজল বিলোচন ঘন ঘন হেরইতে 

ভাখই গদগদ বোল ॥ 

ধনি ধনি রমণী-শিরোমণি রাই । 

লোঁচন ওত করত নাহি মাধব 

নিশি দিশি রম অবগাই ॥ 

লোচন-খগ্জন অঞ্জনে বঞ্ছই 

নব কুবলয় শ্রতি-মূলে। 

অতসী-কুন্বম গোরী ললিত হৃদয়ে ধরি 

কপণ হেম সমতুলে ॥ 
যাবক চিত্র চরণ পর লেখই 

মদন-পরাজয় পাঁতি। 

গোবিনদাম কহই ভেল কানকো। 

লিখইতে আরকত ভাতি ॥ 

(১)--১৮০ ক্ণদ] ১৭1১০, লা ১৯৭ 

মন্তব্য _একফু শ্রীবাধাকে সাজাইতেছেন। 

শব্দার্থ--ভাখই--কহে। লোচন ওত--চোখের 

আড়াল। রস অবগাই-প্রেমবুমে অবগাহন কৰিয়।। 

অতশী-কুস্রম-তিপি বা মসিনার নীল ফুল; অতসী 

কুহ্বমের মতন বর" যাহার অর্থাৎ গ্ররুষ্ণ। গোবী ললিত 

হৃদয়ে ধরি--গৌবীকে হন্দর বুকে রাখিয়।। যাঁবক চিত্র 
_-আলত! ধিয়। আাক। ছবি । মদ্দন-পরাজয় পাতি--মদন 

যুদ্ধে পরাজিত হষ্টয়] লিখিত পন! 

৩৪২ 

কামোদধ 

ধনীমুখ পঙ্কজ কুঙ্কমে মাজই 
বিদগধ বর কান। 

রচইতে সিন্দ,র গরগর অন্তর 
অবঝরে ঝরে নয়ান ॥ 

দেখ সথিবরাধামাধব মেলি। 

দুহু স্থখ-সাগরে আনন্দে ভাঁপল 

দু রসে নিমগন ভেলি ॥ 



১৭১ 

বয়ন কঠোর জোর কুচম গুল 

পদে বিদগধি লাজ । 

মুগমদ খচিত অঙ্গরু করু পল্লব 

মুগধল মনসিজরাজ ॥ 

নয়ন ভরি আঁয়ত 

কাচলি করি নিরমাণ। 

নীলবসন মণি তছু পনি কি্থিণী 

হেরইতে হরল গেয়ান ॥ 

মুল মঞ্জীর চরণ পর রণ 
মকুর ধর নিজ পাশ। 

নিজ তন হেরি হাসি তোে সৌপল 
হেবল গোবিন্দদাল ॥ 

আনন্দনীর 

ক. পি. ১০৪৮ 

মন্তব্য-_শ্রীবাধাকে বিদায় দিবার পূর্বের শরকৃষ। 

সাজাইয়। দিতেছেন। এক একটি অঙ্গে সাজ কর! হয়, 
আর বিদায়ের কাল ঘনাইয়! আসিতেছে ভাবিয়। শরকষ্ের 

চক্ষু সজল হইয়। উঠে। 

অভিসার 
৩৪৩ 

শ্রী রাগ 

কুপ্চিত-কেশিনি নিরূপম-বেশিনি 

রস-আবেশিনি ভঙ্গিনি রে। 

অধর স্ুরঙ্গিণি অঙ্গ তরঙ্গি ণি- 

সঙ্গিনি নব নব রঙ্গিণি রে॥ 

স্থন্দরী রাধে আওয়ে বনী । 

ব্রজ রমণীগণ-মুকুট-মণি ॥ 

কুঙ্চর-গামিনি মোঁতিম দামিনি 
দামিনি চমক-নেহাঁরিনি রে। 

অভরন-ধাৰিনি নব অভিসাঁরিনি 

শ্যামর-হদয়-বিহারিনি রে। 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

নব অনরাগিনি অখিল-সোহাগিনি 

পঞ্চম রাগিণী মোহিনি রে। 

বাস-বিলামিনি হাঁস-বিকাশিনি 

গোবিন্দদাস চিতশোহিনি রে ॥ 

সা. প. (১)--৫১, কত বি. ৩৭ 

রারা--৩৩, গো ১০ 

পাঠান্তর-_ক. বি. পুথিতে আরম্ত : 
স্বন্দরি রাধে আএল বনি । 

ব্রজ রমণিগণ মুকুটমনি ॥ 

কুগ্জর-গাঁমিনী ইত্যাধি। 

বৈধ্ণবপদলহবীতে আরস্ভ-_স্ুন্দরী রাধা আওয়ে বমি। 

শব্দার্থ- কুঞ্চিতকেশিনি ইত্যাদি__প্ীরাধার কেশ 
কু্কিত, তাঁহার বেশের তুলন। নাই, তিনি রসের আঁবেশে 
পরিপূর্ণী, উৎ্কষ্ট ভঙ্গীকাঁরিণী, তাহার অধর লাল টুক্টুকে, 

প্রতি অঙ্গে কান্তির তরঙ্গ বহিয়। যাইতেছে যেন ; আর 

তাহার সঙ্গে আছে নব-যৌবন। বিলাসিনীবা। সুন্দরী 

রাঁধ। সাজিয়। আসিলেন (আওয়ে বনী )। কুগ্র-গামিনি 

ইত্যাদি--গজরাঁজের মতন ভীহাঁর চলনভঙ্গী, মতির 
মাল। ( দাম) তাহার গলায়, তাহার নয়নে যেন বিদ্যুৎ 

খেলিয়া যায়। পঞ্চম রাগিণী মোহিনি রে- পঞ্চম স্বর 

( “পা” সুর ) প্রীতি ও আনন্দের উদ্দীপক ; শ্রারাঁধা পঞ্চম 

রাগিণীর স্ায় মোহিনী । শোহিনি_ শোভিনী । 

তরু ২৭০, কী ৯৭, সমুদ্র ১২০ 

৩৪৪ 

ভূপালী 

পৌখলি রজনি পবন বহে মন্দ। 

চৌদ্দিশে হিম হিমকর করু বদ্ধ১ ॥ 

মন্দিরে রহত সবহ' তচ্চ কাপি। 

জগজন শয়নে নয়ন রহু ঝাঁপি ॥ 

এ সখি হেবি চমক মোহে লাই। 

এছে সময়ে অভিসারল বাই ॥ 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

পরিহরি তৈছন সুখময় শেজ। 
উচ-কুচ-কঞ্চুক ভরমহি তেজ। 

ধবলিম এক বসনে তম্থ গোই। 

চললিহ কুঞ্জে লখই নাহি কোই ॥ 

কোমল চরণ তুহিনে নাহি দলই । 
কণ্টক বাটে কতিহু' নাহি টলই ॥ 

গোবিন্দদাস কহ ইথে কি সন্দেহ। 

কিয়ে বিঘিনি যাঁহ। নৃতন নেহ্ ॥ 

৮», প (১)--১৭৫ 

ক.বি ৭* এব ৭৮ 

পাঠীম্তর- বাধামোৌহন ঠাকুর স্বয়ং পাঠ ধরিয়াছেন 
_-চৌদিশে হিম হিমকর বন্ধ কিন্তু টাকায় পাঠাপ্ুর 
ধরেয়াছেন--“চৌ দিশে হিমকর কর হিমবন্ধা 1, 

মন্তব্য- পৌষমাঁসে জ্যোত্ম্নাভিসারিকা শ্রীরাধিকাঁর 
সনন1। পৌষমাসের রাত্রি, ধীরে ধীরে বাতাঁস বহিতেছে। 
মকর যে চন্দ্র (আজ সার্থকনাম।) সে চারিদিকে যেন 

ঠিমকে রুদ্ধ করিয়া! রাঁখিয়াছে । ঘরে বসিয়া থাকিলেও 

মকলের দেহ কাঁপে; পৃথিবীর সকলেই শুইয়া পড়িয়াছে, 

চক্ষু বন্ধ করিয়া আছে । সখি, এমন সময়ে রাধ। অভিসারে 

বাহির হইল দেখিয়। আমার আশ্যধ্য লাগিতেছে। গরম 
শখময় শয্যা ত্যাগ করিয়া, ভুল করিয়া সু-উচ্চ স্তনের 

বচুলি ছাড়িয়া একখানি মাত্র সাদ কাপড়ে দ্রেহ 

চাকিয়। কুগ্চে চলিল। ( জোতৎম্ারাত্রে সাদ। কাপড়ে গ। 

ঢকিলে লোকে বুঝিতে পারিবে না)। কেহ তাহাকে 
দেখিতে পাইল না। তাহার কোমল চরণ তুষারে দলিত 

হয় না, কাঁটা-বিছানে। পথে তাহার প। একটুও টলে না| 

যেখানে নৃত্তন অচ্গরাঁগ সেখানে কি আর কেউ বিদ্বের 

দ্বার। প্রতিহত হয়? 

তক ৩১৬, কী ২১৮, সমুদ ১৩৮ 

৩৪৫ 

কেদ্দার 

হিমখতু-যামিনি যাঁমুন তীর 
তরল লতা-কুল কুপ্তকুটার ॥ 

৩ 

তহি' তম্থ থির নহে তুহিন সমীর। 

কৈছে বঞ্চব শুন শ্রাম শরীর ॥ 

ধনি তুহু মাধব ধনি তুয়! মেহ। 
ধনি ধনি সে! ধনি পরিহরি১ গেহ ॥ 

কুলবতি-গৌবব কঠিন কপাট । 
গুরুজন-নয়ন সকণ্টক বাট ॥ 

কে। জানে এতন্থ' বিঘিনি অবগাই । 

এছন সময়ে মিলব তোহে রাই ॥ 

ইথে যে! পরব দুহু মনকাঁম। 

তাঁকর চরণে হাঁমারি পরণাম ॥ 

গোবিন্দদাস তবন' ধরি জাগ। 

কাহে নাহি জিনয়ে নব অচ্গরাঁগণ ॥ 

সা. পূ. 0) ১৮5, ক বি ছি ৪৫ ৩৩৭, পণ ২১৮ 

লু 

পাঠান্তর-_(১) পরিহর_-তর (২) তু" জনি তেজহ 
নব অন্ুরাগ--তর | 

ব্যাখ্যা শীতের সময়কার বাত্রি। যমুনার তীরের 

কুপ্চকুটারের লতাসমৃহও তেন শিশির পড়ার ফলে তরল 

হইয়। গিয়ছে। এই পরিবেশের মধ্যে গাগ্ড। হাওয়! 

বহিতেছে, তাহাতে শরীর স্থির থাকিতেছে ন। । এমন কাল 

কেমন করিয়1! কাটাঁইব, হে শ্যামশরীর ! ধন্য তুমি মাধব, 

ধন্য তোমার প্রেম, ষে প্রেমের আকর্ষণে এমন রাত্রে সন্দরী 

তাহার গৃহ ছাঁড়িয়। তোমার কাছে আমিয়াছে। সেও 

ধন্য ধন্যা । বাঁড়ীর কঠিন দরজ। অথব। পথের কাঁটাকে সে 
গ্রাহ করে না; কুলবতীর কুলগৌরব ও গুরুজনের সতর্ক- 

দৃষ্টিরূপ বাধাকেও মে কপাট ও কণ্টকের মতনই অগ্রীহা 
করে। কে ভাবিয়াছিল যে, এত নিগ্গ কাটাইয়। এমন 

সময় রাই তোমার সঙ্গে মিলিত হইতে পারিবে ? এমন 

শীতের সময় যে দুইজনের মনস্বামন। পূর্ণ করিতে পারিবে 
তাহার চরণে আমার নমস্কার । গোবিন্দদাস সেই হইতে 

জাগিয়। আছে। নন অন্গরাগ সকল বাধ! পরাজিত 

করিবে না৷ কেন? 



১৭৮ 

৩৪৬ 

কামোদ। কানড়। 

*অন্বরে ডস্বর ভরু নব মেহ।* 

বাহিরে তিমির ন। হেরি নিজ দেহ ॥ 

অন্তরে উল শ্যামর ইন্দু। 

উছলল মনহি' মনোভব-সিন্ধু ॥ 

অব জনি সজর্ণী করহ বিচার । 

শুভ খন ভেল পিল অভিসার ॥ 

মগমদে তন্চ অচ্চলেপহ মোর । 

তঠি" পহিরায়হ নাল নিচোল ॥ 

কী ফল উচ-কুচ-কঞ্চক-ভার। 
দুর কর সৌতিনি মোতিম-হাঁর। 
"তু সখি দেখত দেশলি লাগি। 

গুরুঞ্জন অবন্থ' ঘুমল কিয়ে জাগি ॥৬ 

চলইতে দ্ীগ ভরম জনি হোস । 

গোবিন্দপাস সঙ্গে চলু গোয় ॥ 

সা. প. (১) -১৬৬ 
ক. বি. ৬৯ 

বু ২৭, রাধা ১১৮ 

৬৭ ৩৪২ ৯৮৬, কী ১৮ 

গাম ১৯ 

শব্দার্থ _অন্বরে__আকাখে। ডম্বর__সমূহ (মেঘদল)। 
উয়ল-উদ্দত হইল। দেখহ দেহলি লাগি-_বাডীর 

দেউড়িতে যাইয়া দেখ। 

ব্যাখ্যা বধায় তিমিরাভিসাঁরে যাইতে প্রস্তুত হষ্টয় 

রাধা বলিতেছেন--আকাশ নূতন মেঘের দলে আচ্ছন্্ 

হইল। বাহিরে এমন অন্ধকার যে, নিজের দেহও দেখা 

যায় না। কিন্তু অন্তরে যেশ্টামঠাদের উদয় হইল। চাদের 

উদয়ে সমুদ্র উচ্ছলিত হইয়া উঠে এতে জান। কথা ; 

তাই আমার মন্মথরূপ নি্ধু উদ্বেল হইয়। উঠায় তরঙগভঙ্গের 
বেগ যেন আমাকে সামনে অতিসারে যাইবার জন্য 

ঠেলিয়। দিতেছে । এখন যেন সঘী আবার যাওয়া সঙ্গত 

হইবে কিন। এসব বিচার করিতে বমিও না। এখন প্রথম 
অভিসারে যাইবার শুভক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে । ( আঁধারে 

এখন কেহ আমাকে দেখিতে পাইবে না; আর দেখিবেই 
বাকে? এমন ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশ দেখিয়। পথে কি 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

আর কেউ আছে?) তথাপি কৃষ্ণবর্ণ ম্বগমদ কন্তুরীতে 

আমার দেহ অন্গরপ্জিত কর। (আমার গৌরবর্ণ যাহাতে 
ঢাক] পড়ে; আর মুগমদের গুণ হইতেছে দয়িতে 
কামবদ্ধন কর1। ) তার উপর নীল সাঁড়ী পরাইয়া দাও: 

আবার স্লাচুলি পরাইতে যাইতেছ কেন? একেই তে 
উচ্চকুচের ভারে যাইতে বিলম্ব হইবে, আবার ভারবুদি 

কর কেন? ন।, না, সখি, মোৌতির মালা পরাইও না; (ও 

যে আমার সতীন হইয়। কৃষ্ণের আলিঙ্গন লাভ করিবে, 

আমি তাহ সা করিতে পারিব না; আমার দেহ ও 

আমার প্রিয়তমেব মধ্যে কোন কিছুর যেন আবরণ ন। 

থাকে )| সখি ! একবার ঘর হইতে দেউড়ী পধ্যন্ত যাইতে 

যাইভে চারিদিকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া এস তে 

এখন গুঞ্জন ঘুমাই্টয়। পড়িয়াছেন কি জাঁগিয়। আছেন। 

গোবিন্দদাঁস দেখিলেন যে, একে আধার রাত্রি, ভাহাছে 

আবার শরাধ। বড়ঈ উতলা হষ্টয়াছেন। উহাতে দিগ্ভ্রম 

হইবার আশঙ্কা আছে তাই তিনি গোপনে গোপনে 

ত্তাহার সঙ্গে চলিলেন। 

৩৪৭ 

বেলোয়ার 

, কঞ্চচরণযুগ যাবক-রঞ্চন 

খঞ্জন-গঞ্জন মঞ্জির বাজে১। 

নীল বসন মণি- কিংকিণি-রণরণি 

কুঞ্চর-গমন-দমন২ খিন মাঝে ॥ 

সাজলি শ্রাম-বিনোধিনী রাধে । 

সঙ্গহি রঙ্গ তরঙ্গিণী রঙ্গিণী 

মদনমোহন মনমোহিনী ছান্দে ॥ 

কনট-কটোর- চোরঃ কুচকোরক- 

জোরে উজোরল মোতিমদাম। 

ভূজযুগ থীর বিজুরি পরি মণিময় 

কষ্কণ ঝনকিতে চমকিত কাম ॥ 



গোবিন্দদাঁসের পদাবলী 

মধুরিম হাঁস স্থধারম নিরমন" 

দশন জোতি জিতি মৌতিম কীতি। 

স্থভগ কপোল লোল মণিকুগুল 

দশদিশ ভরল কুম্ুম* শরপাতি ॥ 

ঝাপল কবরি ভালে অলকাঁবলি" 

ভা ধঙুয়। মনমথ সেবি”। 

গোবিন্দদাস হৃদয়ে অবধারল 

নুরত শিঙ্গার দেবি অধিদেবি৭ ॥ 

গাগদ] ১০:৬, সমূ্দ ৪৬২ 

তক ১০৩৭ 

সং ৩৫৭, কাঁ ১০০ 

গ (১)-৫5 

বি. ৭২ 

পা ১৮, গো ১১ 

পাঠান্তর__(১) বাজ 1১) কুগ্র দমন গমন-_-তর ও 

পধামোহনপুত পাঠান্তর (৩) পাধামোহনধূত পাঠা €র-- 

অনঙ্গ হি অঙ্গ অনঙ্গ তবঙ্গিম, কোটি মদন মনোনণোতিনী 

হান্দে (5) জোর _পং (৫) পরিমল--স' (৬) নয়ন - তর 

(৭) তিলক।বলি--সং (৮) ভাঁঙ ধন্তুয়। জগ মনমথ সেপি-- 

স 1৯) দেব অধিদেবি-_মং। 

শব্দীর্থ__কঞ্চচরণযুগ__কমলের মতন চবরণযুগল। 

মানক-রঞ্চন-আলতাপর।| মঞ্জির_ নূপুর । কুঞ্ধর গমন- 
"মন খিন মাঝে- -শ্রীরাধার মাজ। সরু ও তাহার চলনভঙ্গী 

গজরাজের গমনভঙ্গীকে হারাইয়! দেয়। মদনমোহন 

মনমোহিনী ছান্দে-মদনকে মোঠিত করিয়াছেন ষে 

শক, তাহার মনকে মুগ্ধ করিয়াছে এমনই শ্রারাধার 

শোভ। (ছাদ )। কনক-কটোর-চোর কুচকোরক-জোরে 

-_-কুচকলি ছুইটি দেখিয়। মনে হয় ষেন কেহ একজোড়া 

মানার বাটা চুরি করিয়া! আনিয়! বুকে বসাইয়। দিয়াছে । 

মোতিমদাম-মতির মালা । উজোরল-_উজ্জবল। ভূজযুগ 

থীর বিজুরি-_ভুজযুগ দেখিয়া! মনে হয় যেন বিদ্যুৎ স্থির 

হইয়া রহিয়াছে । দশন-জোতি জিতি মোতিম কাতি 

_ দত্তের জ্যোতিঃ মোঁতির কাস্তিকে পরাজিত করিয়াছে। 
ভীলে অলকাবলি ইত্যাদি--কপালের উপর অলকগ্জচ্ছ 

উড়িয়! পড়িতেছে এবং জরূপ ধন্ক যেন মন্সথের সেবা 

অথব! সাহায্য করিতে উদ্যত হইয়াছে । 

১৭৯ 

৩৪৮ 

মল্লার রাগ 

কী করব মুগমদ লেপন তোঁর১। 
কী ফল পহিরবি নীল নিচোর২ ॥ 

শবদ চান্দ-মুখি এ তুয়া হাস। 

বিঘটল তিমির ভেল পরকাশ ॥ 

এ সথি ধরবি হামারি উপদ্বেশ। 
যব অভিপারবি হবিক উদেশ ॥ 

আচরে ঝাপউ আনন চন্দ। 

দূর কপ কামিনী কিন্িণী বন্ধত ॥ 

নৃপুর-মুখ ভরি তুলক পুচ । 

মন্ধরগতি চলু কেলি-নিকুধ ॥ 

চলইতে চৌকি নগরপুর মাঝ । 

জনি মণিকঙ্কন কিন্কিনিবাঁজ ॥ 

তিমির পন্থ' যব হোত সন্দেহ । 

গোবিন্দদাসক পঙ্গে করি লেহ ॥ 

মা. প. (১)--১৬৭, ক. বি. ৬৯ সমু ১৮৩, কী 
এবং ৭৭ 

পাঠান্তর- সা. প. আরভত--কি অব মৃগমদলেপনে 
তোর। সনুত্র (১) ভোর (২) নিচোল (৩) মন্দ 

(৪) প্রস্থ। 

ব্যাখ্যা -শ্ীরাঁধা ৩৪৬ সংখ্যক পদে বলিয়াছেন যে, 

মুগমদে তন্ত অন্গলেপহ মোর। 

তউহি পহিবায়হ নীল নিচোল ॥ 

তাহার উত্তরে সখী বলিতেছেন--তোমাকে ম্বগমদ লেপন 
করিয়াই বাকি হইবে? আর নীল সাড়ী পরাইয়াই বা 
কি ফল? তোমার মুখখানি যে শরৎকালের চাদ আর 

তাহার হাসিতে সমস্ত অন্ধকার দূর হইয়! যাঁয়, তোমার 
দেহও যেন প্রকাশ হইয়। পড়ে। তাই বলিতেছি সখি, 
আমার কথা! শোন। যখন হরির উদ্দেস্টে অভিসারে 
যাইবে তখন মুখচন্দ্রটী তোমার আচলে ঢাকিও। আর 
কিন্কিণীবন্ধ দূর করিয়! দিও, নৃপুরের মুখ তৃল1 দিয়া বন্ধ 

করিও; তার পরু ধীরে ধীরে কেলি-নিকু্জে যাইও 



৫ গোবিনদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

চমকিত হ্ইঘ়। ( চৌকি, চৌওকি ) নগর ও পুরের 

ম।ঝথান ধিয়। যাইতে যেন মণিময় কঙ্গণ ও কিন্ছিণা 

বাঁজিয়! না উঠে। আধারে যাইতে পারিবে কিনা এই 

সনেহ যদি হয়, তবে গোবিন্দদাপকে সঙ্গে লও, সে পথ 

চিন।উয়। লইয়। যাইপে। 

৩৪৯ 

»। রগ 

শিপুপম ক।ঞ্চন-রুচির কলেপর 

লাবণি ববণি না হোই । 

শিরমল বদন হাঁস-বস-পরিমলে 

মলিন সুধাকর অন্গরে রো । 

আন্্র বনি নব বঙ্গিণি রাই। 

সঙ্গিনি সকল শিঙগারিণি সাই ॥ 

লোল অপলক তিপকাঁবলি ঝঞ্জিত 

সীথহি কাঞ্চন কমল উজোর। 

লোঁচন-মধুকপ্ি চলত ফেরি ফেরি 

আতি-কুবলয়-পরিমলে কিয়ে ভোর 

শমর-চীত-চোর কুচ-কে।রক 

নীল-নিচোল-কোরে কর বান। 

যাবক-রঞ্রিত অরুণ চরণতলে 

জিউ নিরমঞ্চব গোবিন্দদাঁস ॥ 

সা. প. (১) ৫8, ক, বি. ৪৭ তর ১০৫৪, ২৪৬৫, কী ৯৮ 

এব ৪৮, শো ১০৭ গাধা ৩ম ক্ণদ1 ১১1৮, সম ঈ৬১ 

শব্দার্থ_রুচির কলেবর-__হুন্দব তম্থ। লীবণি বরণি 
ন। হোই--তাহ।র লাবণ্যের কথ] বর্ণনা কর! যাঁয় না। 

নিএমল বদন ইত্যাদি-প্রীরাধার নিশ্বল বদন ও হাস্- 

রসের সৌরভে পরাজিত হইয়। মলিন চন্দ্র আকাশে যাইয়। 
কাঁদিতেছে। লৌল- চঞ্চল। 

৩৫০ 

শর রাগ 

চলু অভিসাবে বিনোদিনী রাধে 

নন নব রঙ্গিণা সাথে । 

বাম শ্রনণমুলে শঙতদল কমল 

বাজই ধর হাথে ॥ 

কু্জর দশন ভূমণ করি সুন্দরি 

“দন জিনিতে ধনা সাজে । 

পঠিবন ধৌত বসন কটি-বন্ধন 

কটিতটে কিপ্িণী াজে ॥ 

কপালে পিন্দর বিন্দু ছুরে রবিকীরণ 

চারি পাশে লয়জ বিন্দু | 

হেরইতে লাজ- পারলে ববি ডবল 

দিনে দিনে খিন ভেল ইন্দু ॥ 

শব নব রঙ্গিণী চামর ঢলায়ত 

জয় দিয়৷ বন পরবেশ । 

হরইতে দুহু' মুখ দুধ ভেল আকুল" 

বলিহারি গোবিন্দদাস ॥ 

557. 51৮০ 

মন্তব্য- শীপজনীকাস্ত দাসের পুথি (পৃঃ ১০৭) 

হইতে ডঃ স্কুমীর সেন কর্তৃক সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকায় 

(৩৬ খণ্ডে) প্রকাশিত ; কিন্তু পদটা পূব্দেই সংকীন্তনীম্বতে 
(৪৫ সংখ্য। ) মু্রিত হইয়াছে । এ পুঁথির পাঠ দুদ্রিত 

পাঠ অপেক্ষা ভাল। 

পাঠান্তর- সংকীর্তনীমুতের পাঠ (১) শতদল মালতী 
(২) করিবরগতি ভূষণ পরি হ্ন্দরি (৩) দোহে দোহা 

হেরইতে চিত ভেল দোসর । 

শব্দার্থ__বাম শ্রবণমূলে ইত্যাদি-_বাম কানে শতদল 
পদ অলঙ্কার হইয়াছে । বীজই ধচশর হাথে-_শ্রীরাঁধার 

হাতে যেন ধচ্চক ও শর রহিয়াছে, তাহাতে কৃষ্কে জয় 

কর। যাঁয়। কপালে সিন্দুর বিন্দু ইত্যাদি-কপালে যে 

সিন্দুরের বিন্দু আছে তাহার শোভা রবির কিরণকে এবং 

চন্দনবিন্দুর শোভ। চন্দ্রকে পরাজিত করিয়াছে। সেইজনু 
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হৃয্য সাগরে ডুবিয়াছে আর চন্দ্র ধিন দিন 

প্রাপ্ত হয়। 

৩৫১ 

ধানশী 

টাদবদণী চললি অভিসার। 

নব নব রঙ্গিণী রস পরচার ॥ 

কর চন্দন অঙ্গে বিরাজ । 

অবিরত কঙ্কণ কিঞ্থিণী বাজ। 

চরণ নুপুর বাজত রুনু মু | 

মদনবিজয়ী বাঁণ হাতে ফুলধ ॥ 

বন্ধাবিপিনে ভেটল শাম বাই | 

নব নব কোকিল পঞ্চম গাই ॥ 

ধনা মুখ হেরি আঞুল ভেল কান। 

করে ধরি কুগ্ধহি কয়ল পর়ান ॥ 

পরল যত জ্দয় অ[ঙল[ণ । 

দুর দূরে বু গোঁবিন্ধদাস॥ 

কী ০০৫ 

শব্দার্থ রস পরচার-_প্রেমরস প্রচার করিয়া । মদন- 
পজয়ী বাণ ইতাদি__তাহার হাতে যেন ফুলধন্ত রহিয়াছে, 

হাঠাতে এমন বাণ বহিয়াছে যে, তাহ। দিয়া মদনকে 

গয় করা যায়। 

৩৫২ 

ধানশী 

আলু১ শিঙ্গাবে ধনি রে চলু বালা । ' 

যুবজন-হৃদয়ে কুন্থম-শর-জাল। ॥ 

হাসি দেখাওয়ে মুখ দশনক জ্যোতি । 

পডঙারক মাঝে গাথল গজ-মোতি | 

১৮১ 

চাচর চিকুর উলটি উবে পড়ই। 

জন কনয়া-গিরি চামর ঢরই ॥ 

চঞ্চল-কুটিল-দ্িঠে হেরই বাট। 

বিকচ-কমলে জু খঞ্জন-মাট ॥ 

যৌবনমদে গতি মগ্ধর ভাতি। 

জন মন্ত কুঞ্চরগতি মদে মতি ॥ 

মিলল কুগ্ধে ধনি নাগর পাখ। 

হেরত আনন্দে গোবিন্দদাস ॥ 

প বি. ৭৩২, প্রাধা ৮৭ শপ ১৯৯২২ 

পাঠান্তর--(১) আল্ব লে।- ক. বি.। 

শব্দার্থ_শিঙ্গারে_ সাজিয়।। যুবজন-জদয়ে ইত্যাদি -- 
তাঁহাকে দেখিলেই যেন যুনকের হ্গধয়ে মদনজাল। উপস্থিত 

হয়। পঙারক মাঝে ইতাধি- প্রবালের মধো মধো 

ধেন গজমতি গাখিয়। দ্িল। অধর লাল টকটকে বলিয়। 

ত1হ।ব সঙ্গে প্রবালের তুলন।, আর দত শুভ্র বলিয়। উহার 

সহিত মূল্যবান গজমুক্তার উপমা । উরে পড়ই- বুকের 

উপর পড়িস্বাছে। ঢরই-টলিয়া পড়িয়াছে । চঞ্চল- 

কুটিল-দিগে ইত্যাদি শ্রীরাধ। চঞ্চল বঙ্কিম দৃষ্টিতে পথ 
দেখিতেছেন, মনে হর যেন প্রস্কটিত কমলে ( বদনে) 

খঞ্জন ( নয়ন) নৃত্য করিতেছে। 

৩৫৩ 

তথা বাগ 

মন্দির-বাহির কঠিন কৰাট। 
চলইতে শঙ্কিল পঞ্ষিল বাট ॥ 

তহি অতি দরদর১ বাদর দোঁল। 

বারি কি বারই নীল নিচোল॥ 

এ সখি কৈছে করবি অভিসার । 

হরি রহ মানস-স্থরধুনি পার । 
ঘন ঘন বন ঝন বজর নিপাত। 

শুনইতে শ্রবণ মরম জরি যাত ॥ 
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দশ দিশ দ|মিনি দহন বিথার। 

হেরইতে উচকই লোচন ও।র ॥ 

থে জনি অব তু” তেজবি গেহ। 
প্রেমক ল।গি উপেখবি দেচ ॥ 

গে।বিন্দদাস কহ ইথে কি বিচার। 

ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার ॥ 

স।. প. (১) ১৬৮ 
বট, নি. ৬৯ 

৩৫ ৯৮৭, কা ১৮১ সম্দ ১৪৪ 

পাঠান্তর-_৩রু (১) দুরতর (২) গ্রন্দরি (৩) ইথে 
ধব স্থন্দরি | 

শবার্থ_-শঙ্কিল--শঙ্কাযুক্ত, ভয়পৃণ । বারই _নিবারণ 
করিতে পারে । মানস-জরধুনি-_ গোনদ্ধন গ্রামের মান্স- 

গঙ্গ। উচকই-_উচ্চকিত হয়, উতৎপীড়িভ হয়। 

ব্যাখ্যা বশার ছুদ্দিনে রাধা অভিসারে ষ।ইবার 

জন্য তৈয়া্ী হইতেছেন দেখিয়া সখী তাহাকে নিবৃন্ 

করিবার জন্য বলিতেছেন--ঘরের বাহিবে সুদুট কপাঁটে 

বাহিরে খাইবার পথ বন্ধ রহ্য়িছে। কদ্দমাক্ত পথ 

বাত্বলপাি ভীতিজনক জন্ততে পরিপুণ। তার উপর 

আবার জোরে বৃষ্টি হইতেছে ও বাতাস বঠিতেছে। 

তোমীর মাথায় নীল সাড়ীর অনগ্তগন আছে বটে, 

কিন্তু তাহাতে কি জল ঠেকায়? ইহার মধ্যে তুমি 
কি করিয়া অভিসার করিবে? হরি যে অনেক দূরে 

মানসগঙ্গার পারে রহিয়াছেন। ঘন ঘন বজ পড়িতেছে, 
কড় কড় শব্ধ হইতেছে; শুনিলেই কাণ ও প্রাণ 

যেন জলিয়া যায়। চারিদিকে বিছ্যতের জালা, 

তাহাতে চোখ ধাঁধিয় যাঁয়। এরকম অবস্থায় যদি 

ঘর ছাড়িয়া বাহির হও, তাহা হইলে প্রেমের জন্য 

দেহ উপেক্ষা কর! হইবে। গোবিন্দদাঁম বলেন, একি আব 
একট যুক্তিযুক্ত কথ। হইল? যে বাণ একবার ছাড়। 

হইয়াছে, তাহা কি আর ফেরানো যায়? শ্রারাধার মন 

যখন শিয়্াছে, তখন কি আর দেহকে ধরিয়া রাখা 
যাইবে? 

৩৫৪ 

ধানশী 

কুল-মরিয়াদ কপাট উদঘাটলু 

তাহে কি কাঠকি বাধ।। 

নিজমরিয়াদ- সিন্ধু সঞ্জে পঙরলু 

তাঁহে কি তটিনি অগাধ। ॥ 

সহ্চরি মনু পরিখণ কর দুর । 

কেছে হাস করি পন্থ হেরত হি 
সোঙরি সোঁরি মন ঝুর॥ 

কেটি বুস্ুম-শর বরিখয়ে যু পর 

৩।হে কি জলদ-জল লাগি। 

প্রেম-দহন-দহ যাক হৃদয় সহ 

তাহে কি বজবক আগি ॥ 

যু পদতলে নিজ জীবন সে।পলু' 

তহে কি ৩ন অন্তররোধ। 

গোবিন্ধধাঁস কহুই ধনি অভিসর 

সহচর পাঁওল বোধ ॥ 

সা, প. (১)--১৬৯, পা" বি, 5৮ এর ৯৮৮, কী ১৮১, সমুদ্র ১৪: 

পাঠান্তর---সা. প. আস্ত -কুলবতি কঠিন কপাট । 
শব্দার্থ - পঙ্রলু- পার ২ইলাম। পরিখণ--পরীক্ষ! 

করা। 

ব্যাখ্য। --পূর্বপদের সথীর যুক্তির উত্তরে শ্রীরাধা 

বলিতেছেন- কঠিন কপটের কি ভয় দেখাইতেছ ? আধি 

যখন কুলমধ্যাদার দরজাই খুলিয়। ফেলিয়াছি তখন সামান্য 
কাঠের দরজ। আর আমাকে কি বাধা দিবে? নিজের 

আত্মসম্মীনরূপ সাগর ( অথব। মধ্যারধা অর্থে সীম! ধরিয়! 

কুলবধূর্ূপে আমার যতদুর যাঁওয়। উচিত, তাহার সীমারূপ 
সমুদ্র ) উত্তীণ হইয়াছি, তখন আর মানলগঙ্গার অগাধ 

জলের ভয় কি দেখাও? সখি! আমাকে আর পরীক্ষা 

করিও না। হৃদয়কে কি করিয় নিবৃত্ত করা যাইবে ? 

আমাকে যে যাইতেই হইবে । আমার যে কেবলই 

মনে পড়িতেছে ষে, এই ছুদ্দিনের ভীষণ রাত্রিতে হরি 
আকুল হৃদয়ে আমার পথ পানে চাহিয়া আছেন; 
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দঃ কথ! মনে করিয়া তাহার দুঃখে আমার চোখ দিয়। যে 

কবলই জল পড়িতেছে। আমি নীল সাড়ী দিয়া জল 
ঠকোইতে পারিব ন| বলিতেছ। কিন্তু যাহার উপর মদন 

কাটি কোটি বাণ বর্ষণ করিতেছে, তাহাকে আর মেঘের 

গল স্পর্শ করিতে পারে? তুমি বজ্র অগ্রির কথ। বলিয়াছ। 
'কন্ধ যাহার হৃদয়ে প্রেমের আগুন জলিতেছে, সে কি আঁর 

[৫ অগ্রিকে ভয় করে? ধাঁহার পায়ে আমার নিজের 

গবন দমর্পণ করিয়াছি তাহার প্রতীক্ষা-ছুঃংখ মোচন 

করিবার জন্য যদি আমার দেহের নাঁশই হয়, তে। হউক ন! 

কন? গোবিন্দদীস শ্রীরাধাকে বলিলেন, স্থন্দরি, তুমি 
হভসারে অগ্রসর হও । তোমার কথায় সখী যাওয়ার 

১ক্তিকত। বুঝিতে পারিল। 

৩৫৫ 

শ্রীরাগ 

সুন্দরি ন করু পপাহন আঁন। 

এতনি নেহাত মুগধ মধুস্থদন 
ধীন রজনী নাহি জান ॥ 

সিন্দুর তরুণ অরুণ রুচি রঞ্জিত 

ভালে সুধাকর কাতি১। 

সৌ৷ ঘন চিকুর তিমির চয়ে* চুগ্বিত 
এহে। অতি অপরূপ ভাতিন ॥ 

লোচন যুগল কমল কিয়ে কুবলয় 

খঞ্ন চারু চকোর। 

কাঁজল জালে পরল কিয়ে আকুল তাহি 

ভ্রমই অলি জোর। 

তবু যে। হাঁসি অধরে দরশায়সি 

অরুনিম কৌমুদি কাঁতি। 
মোহিত জন কী বিফল পুন মোহন 

গোবিন্দদাস নাহি ভাতি ॥ 

প. (১)--১০৬, গে ২৬ সমুদ্র ৪৬০, কী ১০৫ 

পাঠাত্বর-_দা. প. আরস্ত-ধনি না করু পহাঁসন 

১৮৩ 

আন। সমুদ্র (১) ভাতি (২) তিমির চয় (৩) এহো। 
অপরূপ পর ভাতি। 

ব্যাখ্যা--শ্রীরাধা একটু সাজিয়া গুজিয়া অভিপারে 
যাইবার আয়োজন করিতেছেন দেখিয়! সখী বলিতেছেন -_ 

হুন্দর' আর প্রসাধন করিও এশ]। এমনিই তোমাকে 

দেখিয়া মধুস্ছদন এমন মুগ্ধ যে, দিনরাতের 'প্রভেদ তুলিয়া 
গিয়াছেন। আর তুলিবেনই বা না কেন? তোমার 
দেহেই যে এক শঙ্গে স্ষ্যের কিরণ ও চন্দ্রের কান্তি। 

এঁ যে সিন্দরবিন্দু, উহাই তো তরুণ অরুণের লালিমায় 

রঞ্জিত, আর কপালে তোমার চন্দ্রের কাস্তি। কপালের 

উপর এলোমেলে। চুল আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে মনে 
হইতেছে যেন “চন্দ্রহুযা থাক। সত্বেও অন্ধকারের দল 

আসিয়া তোমার কপালে চমু খাইতেছে। এ তো 

বড় আশ্চয্যের বাপার। তোমার যে নয়নযুগল তা 

কমল, ন। নীলোতৎপল, ম। খঞ্চন, না চকোর? চোখে 

যে কাজল পরিয়াছ, তাহাতে মনে হয় যে ছুটী কমলই, 

কেনন। কমণের জন্য যেমন মধুকর তাহার চারি পাশে 

পুর।ফির। করে, তেমনি এ কাজলেরই জালে ভ্রমর 
পড়িয়াছে। এর পরও যে আবার অরুণিম অধরে 

জ্যোৎ্সার মৃত শুভ্র হাঁসি দেখাইতেছ তাহাতে কি আর 

তোমার কান্তের মীথ। ঠিক থাকিবে? গোবিন্দদীসের 
তে। মনে হয়, যে ব্যক্তি আগেই মোহিত হইয়াছে 

তাহাকে আবার মোহন করার প্রচেষ্টা বিফল। 

৩৫৬ 

স্থছিনী 

হরি অভিসারে চলল ব্রজনাঁরী। 

গুরুজন গৌরব দূরহি ডারি। 
সখী সঞ্জে পুছত প্রেমনকি বাত। 

পুরুখক কবন্ু ন লাগয়ে গাত॥ 

সহচরী কহতহি শুন বর নারী। 
হামু কব তোহে সে। লব বিচারি ॥ 



১৮৪ 

নয়নে নয়নে কড় না করবি মেলি। 

করে কর পরশিতে দেয়বি ঠেলি ॥ 
পহিল মিলনে বন্ধ অবনত মাথ। 

গোবিন্দদান তৃন্' করি দেহ সাথ । 

প. বি. ৭৫৭ ৭৪ 

পাঠান্তর “অর আনস্ত--নব অশ্টরাঁগে চলল বর- 
নারি। পঞ্চম চরণ হইতে সপ্তম চরণ পধন্ত “অ' র পাঠ-_ 

এ ধনি তোহে কহিয়ে উপদেশ । 

কান্চ সঞ্জে না করনি বচন বিশেষ ॥ 

বদনে বদনে জনি করষ্টপি মেলি । 

শব্দার্থ-দুরহি ভারি দূরে ফেলিয়া দিয়।। পু্ছত 
প্রেম কি বাত ইত্যাদি - অনভিজ্ঞ। মুগ্ধা নায়িক। প্রেম 

করার রীতিনীতি জনে ন। বলিয়। সথীকে জিজ্ঞ।স। কিতে 

লাগিল। পুরুষের দেহ তাহার দেহে কখনও মিলিত হয় 

নাই। গোবিন্ধপস তৃৎ করি লেহ সাথ--কখন কিবূপ 

ব্যবহার করিতে হইনে তাহ। আর কত শিখিবে ? তাহার 

চেয়ে সথীরূপে গোবিন্দণাসকে সঙ্গে করিয়। লও | সে ঠিক 

সময় কি কি করিতে হইবে বলিয়। দিবে। 

৩৫৭ 

কামোদ 

নীলিম মুগমদে তচ্ঠ অন্লেপন 

শীলিম হার উজোবর১। 
নীল বলয়গণে ভূজযুগ মণ্ডিত 

পহিরণ নীল নিচোল ॥ 

স্থন্দবি হরি-অভিসারক লাগি। 

নব অচ্গরাগে গোরি ভেল শ্যামরি 

কুছ-যামিনি ভয় ভাগি ॥ 
নীল অলকাকুল অলিকে হিলোলত 

নীল তিমিরে চলু গোই। 

নীল নলিনি জন্ু ঁমর-সায়রে 

লখই ন৷ পারই কোই ॥ 

গোবিন্দদাঁসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

নীল ভ্রমনরগণ পরিমলে ধাবই 

চৌদিকে করত বঙ্কার। 

গোবিন্দদ।স অতয়ে অন্গমানল 

রাই চললি অভিসার* ॥ 

সা.গ (১)--১৭৩, (3) ৮৬ 

ক. লি. ৬৫১ 

ওর ৯৮৯ 

পাঠান্তর-_ক. নি (১) নীল নলিনীদল ওহ 
অন্রুপ্ক্ট নিলিম হার উজোর (২) গোবিন্দদাস সগ্চে 

সব সনচরি রঙ্গে করলি অভিসার । 

শব্দার্থ পহিরণ-_পরধিধান। কুহু-যামিনি তং 
ভাগি- অমাবশ্ার রাত্রির ভয় দূর করিয়া। অলিনে - 

ললাটে। 

ব্যাখ্যা প্রিবাধ। মন আন্রাগে শ্বাম ব। নীলবণ সব 

কিছুই ভাল বাশিয়াছেন। তাই আজ হরির অভিসা” 

যাইবার সময় নীলমুগমদ দিয়া দেহ অন্রবুপ্ভিত করিলেন, 

উজ্জল নীল হাঁর পরিলেন, হাতের চুড়িগুলিও নী 

পরণের শাঁড়ীও নীল। নব অন্করাগে দেখিতেছি গৌরাঞ্ 

শ্যামলী হইল। এই অমাবস্যার ধাত্রিতেও অভিসানে 

যাইতে ভাহার ভয় করিতেছে না । তাহার কপালে না 

চল ছুলিতেছে । সে গোপনে নীল তিমিরে চলিয়াছে 

দেখিয়া মনে হয় যেন শ্বামস।গনে নীল নলিনী রহিয়াছে 

আধারে নীল রং কেহ দেখিতে পাইতেছে না! 

নীল শ্রমরের। গন্ধে ছুটিতেছে ; তাহার! চারিদিকে বঙ্থাব 

করিতেছে । তাঁই গোবিন্দদাঁস অন্তমান করেন যে, রাই 
অভিসারে চলিয়াছে। 

৩৫৮ 

কেদার 

গুরুজন-নয়ন বিধুস্তদ মন্দ। 
নীল নিচোলে বাপি মুখ-চন্দ | 

কুহ-যামিনি ঘন তিমির ছুবস্ত। 
মদন-দীপ দরশায়ল পস্থ ॥ 



গোবিন্দদীসের পদাবলী 

চলু গজগামিনী১ হুরি-অভিসার । 

গতি অতি মন্থর আরতি বিথার ॥ 

রস-ধাঁধসে চলু পদ ছুই চাবি । 
লীলাঁকমল তেজল২ বর নারি ॥ 

পরিহরি মৌলিক মালতি-মাল। 

তেজল মণিময় গীমক হার ॥ 

নব অন্ররাঁগ-ভরম-ভরে ভোরি" । 

নিন্দয়ে পীন পয়োধরে গোরি€ ॥ 

বেশ শেষ রহু নীলিম বা । 

মিললি নিকুঞ্পে কহ গোবিন্দদাঁস ॥ 

। ১)---১৭২ 

“টব ১ 

ক্ষণদা ১৫1৬, তরু ৯৯*, কী ১৮৯ 
সমু ১৪১ 

পাঠান্তর-_ক্ষণদ! (১) চললি নিতশ্বিনী (২) তেজলি 
৩) তোঁড়লি মণিময় গীমক হার (৪) নব 

অন্বাগে ভরমে ভেলি ভোর (৫) নিন্দই পীন-পয়োধর 

জার । 

শব্দার্থ বিধৃস্তদ-__রাঁছ। কুছ-যামিনী_অমাবস্তাঁর 
*ছি। আরতি বিথার-__অনুরাগ বিস্তার করিয়।। 

সেলিক_ মাথার । 

ব্যাখ্যা- শ্রীরাধার মুখখানি চন্দ্রের মতন । গুরুজনের 

শয়নরূপ ছুষ্ট রাঁহু যেন তাহা কবলিত করিয়া রাখিতে 
চায়। ভাই তিনি নীল সাঁড়ীতে উহ ঢাঁকিয়। অভিসারে 

বাহির হইলেন । অমাবন্যার রাত্রি, ঘন অন্ধকার যেন 

পু্ীভূত হইয়া আছে, তাই সে দুবন্ত। এমন অন্ধকারে 

»দনই প্রদীপ জালিয়া যেন পথ দেখাইতেছে। হরির 

'অভসারে গজগামিনী চলিলেন। অনুরাগে তিনি আকুল, 

হাই গতি অতিশয় মৃদু । বসের আকাজ্ষায় (ধাধসে ) 

দু চারি প| চলিয়াই ভার মোচন করিয়া! হালকা হইবার 

অভিপ্রায়ে প্রথমে লীলাকমল ত্যাগ করিলেন; তার পর 

দ্থার মালতীর মালা; তারপর গলার মণিময় হার। 

“হনি নব অন্থবাগে পাগলিনী হইয়াছেন, তাই ভারি 
স্লিয় কুচযুগকেও নিন্দা করিলেন । নব ছাড়িয়া কেবল 

বেশের মধ্যে রহিল তাহার নীল সাড়ীখানি। তাহাই 
২৪ 

১৮৫ 

লইয়া নিকুঞ্জে কৃষ্ণের সহিত মিলিলেন। গোবিন্দদাস ইহ! 

বলিতেছেন । 

৩৫৯ 

পঠমগ্ররী 

অন্বর ভরি নব নীরদ ঝাঁপ ।১ 

কত শত কোটি শবদে জিউ কাঁপ২ ॥ 

তহি' দিঠি জারত" বিজুবিক জাল]। 
ইথে জনি ছোঁড়বি মন্দির বাল! ॥ 

এছন কুঞ্জে একলি বনমালি। 

অন্তর জর পন্থ নেহারি ॥" 

শ্রমই ভূজঙ্গম নিশি আদ্দিয়ার।" | 

তহি বরিখত অবিরত জলধার।* ॥ 

পাঁতর মা ভেল আতর বাঁবি |” 

কৈছে পঙারব সে? স্ুকুমারি ॥ 

গুনি গুনি আঁকুল চলল মুবারি। 

মীলল আধ পথে” সো বর নানি ॥ 

গোবিন্দদাস কহই পুন ধন । 
প্রেম পরীখত মনমথ মন্দ» ॥ 

সা. প. (১)--১৮৫, কবি ৭১ 

এবং ৭৮, বু ও 

পাঁঠাস্তর-_কী (১)বাপি (২)কাঁপি (৩)জাকু 
(৪) জর জর অন্তরে পস্থ নেহাঁরি--কী। কীর্তনানন্দে 

“এঁছন+ ইত্যাধি ছুই পংক্তির পূর্বে “ভ্রমই” ইত্যাদি ছুই 

পংক্তি পাঁওয়। যাঁয়। (৫) আদ্দিয়ার--তরু (৬) জলধার 

তরু (৭) আতর মা ভেল পাতর বারি--কী (৮) পন্থে 

-তরু (৯) চন্দ__কী। 

শব্দার্থ-_পাতর-গ্রাস্তর, মাঠ। 
মাঝে মাঝে । 

ব্যাখ্যা দুর্দিনে বর্ধার রাত্রিতে অভিসারে বাহির 

হইতে নিমেধ করিয়। সখী বলিতেছেন, আকাশ ভরিয়। 

তরু ৯৯১, কী ১৮৪ 



১৮৬ 

নৃতন মেঘ সব কিছু ঢাঁকিয়। ফেলিয়াছে। কড় কড়, হড় 

হড় প্রভৃতি নান। রকম মেঘের শন্গে প্রাণ কাঁপিতেছে। 

তার উপর আবার বিদ্যুতের জালায় চোথে জাল। 

ধরিতেছে । এই রাত্রে যেন ঘর ছাঁড়িয়! বাহিরে যাইও 

না। আধার রাত্রি, সাঁপেরা চলাফেরা করিতেছে; 

তাঁহার উপর অবিরত জলধারা বধিত হইতেছে । এ সময়ে 

কুঞ্ধের মধ্যে একল! বসিয়। বনমালী জরজন অন্তরে 

(রাধার আপিতে কষ্ট হইবে ভাবিয়। ) পথপানে চাহিয়! 

আছেন। মাঠের মাঝে মাঝে জল জমিয়াছে। সেই 

সুকুমারী উহ। কেমন কনিয়। পার হইবে? এই কথ। 

ভাবিয়া ভাবিয়। মুবারি আকুল হষ্টলেন। তিনি আর 

হৃদয়ের ব্যাকুলত! সন্ধবরণ করিতে না পারিয়। পথে বাহির 

হইলেন । অদ্ধেক পথে শ্রন্ধরীর সহিত দেখা হইল। 

গোবিন্দদাসের মনে ধাঁধা লাগিতেছে--এত বিস্ব ক্গি 

করিয়া কি সেই ছুষ্ট মন্সথ প্রেমের গভীরতা পরীক্ষা 

করিতেছে? 

৩৬০ 

জয়জয়ন্তী 

মেঘ-যামিনি চলল১ কামিনি 

পহিরি নীল নিচোল বে। 

সঙ্গে নায়ক কুস্থম-সাঁয়ক 

ছোড়ি মণ্রির লোলং বে ॥ 

গুরুয়। কুচভরে চলিতে উলট পদ 

পীন জঘনক ভার রে। 

হেরি দামিনি ফটিক-তরু জানি 

চমকি ধরু নিরধ।র বে ॥ 

দেখি ফণি-মণি দীপ জলু জানি 

বাম কর দেই বাপি রে। 

জাগিয়া* যুবতী সোইৎ ফণি-পতি 

সঘনে তন উঠে কাপি রে। 

ক. বে. ৭৯ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

প্রাণ বল্লভ ভেটব* ছুলহ 

পরব" মনমথ আশ রে। 

এছন পাই গেহ সফল করু দেহ 

বদত গোবিন্দ দাস রে ॥৮ 

তরু **৩, কী ১৮৩, সম ১৩. 

পাঠান্তর-(১) চললি-তরু (২) বোল--স 
(৩) চল--ভরু (৪) জানি_-তরু (৫) এহি- তরু; কী-তে 

জানিয়। যুবতী বিষম ভাহি পতি সঘনে তন্ক উঠে কাপ ৫ 

(৬) ভেটল-তরু (৭) পৃরল--তরু (৮) এছন যু লেঃ 

সফল তছু দেহ ভণহ গোবিন্ধদাঁস বে ॥_ কী 

শাব্দার্থ লোল-_-চঞ্চল। নিরধার--জলধারাঁকে। 
ব্যাখ্য।- মেঘল! রাতিতে নীল সাড়া পিয়া কামিণী 

অভিসারে বাহির হইল। তাহার সঙ্গে মদ্ন পথ 

দেখাইয়! চলিল। নিংশবে খাইতে পাধিবে ভাবিয়! 

সে চঞ্চল নৃপুর ত্যাগ করিল। পীন জঘন ও গু 
কুচভারে তাহার বাধ। হইতে লাগিল, পা যেন মীমনে 

না যাইয়। পিছনে যায়। বিদ্যুৎ চমকাইলে সে ভাবিল 

বুঝি স্ষটিকের বৃক্ষ; এরূপ ভাবিয়া মে চমকিত হইয়। 
ভয়ে জলধারাকে ধরিতে গেল। মাপের মাথায় যে মণি 

জ্বলিতেছে তাহাঁকে প্রজলিত দীপ মনে করিল এবং 

তাহার আলোতে লোকে তাহাকে দেখিয়া ফেলিবে 

আশঙ্কায় সে বামকরে তাঁহ! ঢাঁকিতে গেল। পরে যুবতা 

সাপের মাথায় হাত দিয়াছে বুঝিয়! কাপিয়া উঠিল। 

ছুল্প ভ বত্বহ্বরূপ প্রাণবল্পভের সঙ্গে দেখা হইবে ; মন্সথের 

আশা পূর্ণ হইবে; এইরূপ ভাঁবিতে ভাবিতে কুপ্রগৃহে 
উপস্থিত হইল। গোবিন্দদাস বলিতেছেন--এখন তোমার 

দেহ সফল কর। 

৩৬১ 

মিন্ুড়া 
গগনহি নিমগন দিনমণি-কীতি। 

লখই ন। পারিয়ে কিয়ে দিন বাতি ॥ 
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এছন জলদ কয়ল আবন্ধিয়ার ৷ 

নিয়ড়হি কোই লখই নাহি পার ॥ 
চলু গজ-গাঁমিনি হবি-অভিসার। 

গমন নিরস্কশ মদন বিথার১ ॥ 

চৌদ্িশে অথির পবন ভরু২ দোল । 

জগভবি শীকরনিকর হিলোল ॥ 

চলইতে গোরি নগর পুর বাট। 

মন্দিরে মশিবে লাগল কপাট ॥ « 

যব ধনি কুগ্চে মিলল হরিপাশ । 

দরহ দূরে রহু গোবিন্দদাঁস ॥ 

“ (১)--১৮৭, ক" বি. ৭৯ তর ৯৯৪, সমুদ্র ২৬৬ 

পাঠান্তর-(১) আরতি ধিথার_-তরু (২) করু-- 
ধা? | 

শব্দার্থ__নিরস্কুশ_-অনিবাধ্য | 
₹এসগহ | 

ব্যাখযা।--বর্ধাকালের মেঘল। দিনে শ্রীবাধিকার 
"ভিসার বণিত হইতেছে। স্ুধ্যের রশ্মি (কান্তি) 

অকশেই নিমগ্র হইয়।ছে | দিন কি রাত বুঝ। যাইতেছে 

« | মেঘে চারিদিক এমন আধার করিরাছে যে, কাছের 

ল/ককেও দেখা যাইতেছে না । এমন সময়ে গজগামিনী 

ধর ধারে হরি-অভিসারে চলিল। তাহাকে যাইতেই 

*5বে( নিরস্কুশ ) 3 মিলনের জন্য তাহার নিরতিশয় আহি | 

১৫দিকে ঝড় বহিতেছে, পুথিবীময় যেন জলের ছাট 

বন্িয়। যাইতেছে । গৌরী নগরের পথ দিয়া চলিতেছে; 

বড-বৃষ্টির ভয়ে ঘরে ঘরে দরজা বন্ধ হইল। স্ন্দরী 

খন হরির নিকটে গৌছিল, তখন গোবিন্দদাস একটু 

দুরে সেবার জন্ত প্রতীক্ষা! করিয়া! রহিলেন। 

শীকরনিকর-__জল- 

৩৬২ 

ভূপালী 

হরি বহু কাননে কামিনি লাগি। 

জাগরে জর-জর মনসিজ আগি 

১৮৭ 

দারুণ গুরুজন-নয়ন নিপাত । 
ন। মিলল সুন্দরী ভে গেল পরাত ॥ 

আজি ভেল ভালে কুঝটি-আদ্িয়ার 

এছে সময়ে ধনি চলু অভিসার ॥ 

বিঘটি যনোরথ অবইতে কান । 

ধনি চলু আন ছলে মাঘ-সিনান ॥ 

যব দুহু' মীলল অন অন পন্থ। 

দরখনে মীটল বিরহ দুরন্ত | 

যব দুহু হরখে তরখে ক কোর। 

বিঘটি কি ঘটল চকোবক জোর ॥ 

গোবিন্দধাস ছুলহ রস গাব। 

ভাঙ্গল গঠই মদন-পরতাব ॥ 

সা. প. (0১)- ১৭৭৯, ক. বি. ৭১ 

ও ৭৭ 

রমমর্ধণী ৫, সম্জ ১৬৪ 
তরু ৯৯৬ 

শব্দাথ- জাগরে-_অনিদ্রায়। মনসিজ আগি-_ 
মদনাগ্নি। পরাত--প্রভ।ত। কুঝটি-আদ্ধিয়ার__কুয়ীসা- 

জনিত অন্ধকাঁর। বিঘটি_ব্যর্থ। অবইতে-আপিবার 

সময়। হরখে হবে । তরখে_ ত্রাসে। বিঘটি-_বিচ্ছিন্ন। 

কি ঘটল চকোরক জোর_-চকোর-দম্পতীর কি মিলন 

হইল? 
ব্যাখ্যা মাঘমাসের কুয়াসাময় অন্ধকার সকালে 

শ্ররাধার অভিসার বণিত হইতেছে । সার। বাত ধরিয় 

হরি কামিনীর জন্য কাঁননে মদনাগ্রিতে জরজর হইয়া 
জাগিয়। কাঁটাইলেন। শ্রারাধার গুরুজনদের দারুণ নয়ন 

নিপাত যাউক (তাহার! বাধাকে সর! রাত চোখে চোখে 

রাখিলেন ), তাই সে হরির সহিত মিলিত হইতে পারিল 

না। এদিকে প্রভাত হইয়া গেল। ভাগ্যবশে আজ 

সকালে ভীষণ কুয়াস। ও অন্ধকার হইল। এই সময়ে 

স্ন্দরী মাঁঘনান করিবার ছলে অভিপারে চলিলেন। 
কানাই এদিকে মনের অভিলাষ ব্যর্থ হইল বলিয়! কুঞ্ 

হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন, সেই সময় পথে পরম্পরের 

দেখা হইল; দর্শনে দারুণ বিরহজাঁল। মিটিল। তখন 

ভয়ে উভয়কে আনন্দে অথচ অপরে পাছে দেখিয়। ফেলে 

এই ভয়ে আলিঙ্গন করিলেন। চক্রবাক-দম্পতী রাত্রিকালে 



১৮৮ 

বিচ্ছিন্ন থাকিয়া! কি দিনের বেলাগ্ন সম্মিলিত হইল? 

গোবিন্দদাল এই দুল ভ রস গন কবিতেছেন-_মদনের যে 

প্রস্তাব ভাঙগিয়! গিয়াছিল তাহ! আবার গঠিত হইল। 

৩৬৩ 

চলু গজ-গাঁমিশি হরি অভিসার । 

গমন নিরহ্কশ আরতি বিথার ॥ 

পচ্গপিছল পথ গুরুয়া! নিতম্ব । 

পড়ু কত বেরি নাহি অবলম্ব ॥ 

বিজ্বরি-জোতি দরশায়ল দেহ । 

উঠইতে চাহে জলধারক থেহ ॥ 

এঁছনে মীলল নাগর পাশ। 

গোবিন্দদান কহ পৃরল আশ ॥ 

সা.প (১) ১৮৪ 

শব্দার্থ_গমন নিরঙ্কুশ_যাইতেই হইবে, তাহাতে 
কোন বাঁধ মানিবে না। আরতি বিথার-আঙি ব! 

উৎকণ% প্রকাশ কবিল। উঠইতে চাহে জলধারক থেহ-_ 

জলধাঁর। অবল্ন করিয়। উঠিতে চাহে । 

তর) ৯৯৯ 

৩৬৪ 

কড়খা ধানশী 

হরি অভিসারে চলল বর সুন্দরী 

শীতল বৃন্দাবন মাঝ। 

গুরুয়। নিতম্ব ভরে চলই ন। পারই 

যৈছে চলয়ে হংস-বাজ ॥ 

একে সে তরুণ ইন্দু মলয়জ বিন্দু বিন্দু 

কন্তরী তিলক তার মাঝে। 

পিঠে দোলে হেম ঝবাপা বঙ্গিয়া পাটের খোপা 

নাসায় মুকুতা ভাল সাজে ॥ 

গোঁবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

চৌদিগে রমণী শোঁভে নৃপুর কিন্ধিণী বাজে 
সভে চলে মদনতবঙ্গে । 

যে দ্রিগে পয়ান করে মদন পলায় ভবে 

সৌরভে ভ্রমর যায় সঙ্গে ॥ 

নবযৌবনী ধনি জগ জিনি লাবণি 

কুপ্ত বিজই ধনি রাধে । 

গোবিন্দদাঁস চিতে হ্যামরূপ জাগয়ে 

রঙ্গে মাজল মন-সাধে ॥ 

বরাহ ৭থ 

৩৬৫ 

স্থৃহই 

আজু কৈছে তেজলি গেহ। 

কে। জানে১ কৈছন তোহারি মনেহ* ॥ 

গুরুজন ভয়ে কি না কাঁপ। 

তুহ্ধ' অশ্ছবাগ* সব দিঠি ঝাঁপ । 
তুহু* কৈছে হেরলি বাতি। 

মর্মহি উল মনমথ-বাতি ॥ 

দূতর পন্থ সঞ্চার। 

চঢুল মনোরথে ইথে কি বিচার ॥ 

একলি আওলি এত দূর। 
আগহি আগে কুম্থম-শর শূর ॥ 

আপে করই ছুহ' কোর। 

অবহি নাগর তন্গ তন্ন জোর ॥ 

বাধ। মাধব-ভাষ। 

ন] বুঝল মুগধল গোবিন্দদাস ॥ 

সা. প. (১)--১৮৬, ক' বি. ৭২ 

এবং ৮১, বু ৩ 

তরু ১০০০, কী ১০৪ 

সমুদ্র ১৪৭ 

পাঠাস্তর-_-তরু-_ (১) কে জানে (২) সিনেহ (৩) ঘন 
আদ্দিয়াবে (৪) কুহু (৫) মীলল ছুহ'জন। 

শব্দার্থ সনেহ_ ন্সেহ, প্রেম । মরমহি উয়ল যমনমথ- 
বাতি--আধারে পথ দেখার ভাবনা কি? মন্মের ভিতরে 
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রথ যে বাতি জালিয়াছে। দূতর পন্থ সঞ্চার--যে পথে 
হজ যাঁওয়। যায় না সেই পথ দিয়। চলিতেছে । আগহি 

হাগে ঝুস্থম-শর শব আগে আগে বীর মদন চলিয়াছেন। 

৩৬৬ 

কেদার 

কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল 

মঞ্জির চীরহি ঝবাঁপি। 

গাগরি-বারি ঢারি করু পীছল 
চলতহি অঙ্লি চাঁপি। 

মাধব তুয়! অভিসারক লাগি। 
দূতর পন্থ-গমণ ধনি সাঁধয়ে 

মন্দিরে যামিনি জাগি ॥ 

করযুগে নয়ন মুন্দি চলু ভাবিনি 
তিমির-পয়ানক আশে। 

কর-কম্কণ পণ ফণি-মুখ-বন্ধন 

শিখই ভঁজগ-গুরু পাঁশে ॥ 

গুরুজন বচন বধির সম মাঁনই 
আন শুনই কহ আন । 

পরিজন-নচন দুগধি সম হাঁসই 
গোঁবিন্দদাঁস পরমাণ ॥ 

:. পূ. (১)--১৭০ তর ১০ 

ব শধ. ৬৭ এবং ৬৮ কী ১৯২ 

সমূর্দধ ১৯৭ 

ব্যাখ্যা--বধার অন্ধকার রাত্রে শ্রীকষ্ণের উদ্দেশে 

কমন করিয়। অভিসার করিতে হইবে তাহ! শ্রীরাধ। 

বাড়ীতে বসিয়। অভ্যাস করেন। এই কথ। সখী মাধবকে 
ভানাইতেছেন। শ্রারাধা গৃহের প্রাঙ্গণে কণ্টক রোপণ 

করিয়া, নিঃশবে যাহাতে যাঁওয়! যায় সেইজন্য কাপড় 

পিয়া নৃপুর বাঁধিয়া, কলমীর জল ঢালিয়৷ পিছল করিয়া, 
'1হুল টিপিয়া টিপিয়া চল অভ্যাস করেন। সুন্দরী 

বাড়ীতে রাত্রি জাগিয়। দুর্গম পথে চলার অভ্যাস 

করিতেছেন । আঁধারে চলা অভ্যাস করার জন্ত হাত 

১৮৯ 

দিয়া চোখ টিপিয়া ধরিয়া চলেন । পথে সাপের মাথায় 

মণি জ্বলিলে তাহা ঢাঁকিয়! রাখিতে হইবে বলিয়া নিজের 

হাতের কঙ্কণ মৃূল্যত্বরূপ দিয়! সাপুড়ে (ভূজগ-গুরু)-দের 

নিকট সাপের মুখ বন্ধন করার কৌশল শিক্ষা করেন। 
গুরুজনের বাক্যে বধির সম বাবহাঁর কবিতেছেন__-এক 

কথ শুনিয়া অন্য কথার জবাব দিতেছেন। পরিজনদের 

বচনে মুপ্ধীর ন্যায় (যেন কিছুই ন। বুঝিয়৷ বোকার 

মত ) হাসিতেছেন। গোবিন্দণাস এইসব ব্যবহার প্রত্যক্ষ 

দেখিয়! প্রমাণ দিতেছেন। 

মন্তবা--এই অপৃন্দ পদটি যে কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ের 
(৫১৯) নিম্নলিখিত গ্োক অবলম্বন করিয়! লেখা 

তাহা ডঃ শশিভৃষণ দাশগুপু মহাশয় “্ীরাধার ক্রম- 

বিকাশ” গ্রন্থে দেখাইয়াছেন-_মার্গে পঙ্ষিনি তোয়দাদ্ধ- 

তমসে নিঃশব্দসংচারকতৎ গন্তবা দয়্িতশ্য মেহ্ঠ 

বসতিমুগ্ধেতি কৃত্বা মতিম। আজানৃদ্ধতনৃপুর। 
করতলেনাচ্ছাগ্য নেত্রে ভূশখ কুচ্ছ ল্লন্ষপদস্থিতিঃ স্বভবনে 

পন্থানমভ্যন্ততি ॥ অর্থাৎব_”পঙ্কিল পথে মেঘাম্ধতমসার 

ভিতরে নিঃশব্দ সঞ্চরণে আজ আমাকে দয়িতের বাঁসস্থানে 

যাইতে হইবে-_এইরূপ স্থির করিয়া এক মুগ্ধা রমণী 

নূপুর জান্চ পধ্যন্ত উঠাইয়। লইয়, নয়নযুগল করতলে 
তাল করিয়। ঢাকিয়! অতিকষ্টে পদস্থিতি লাঁভ করিয় 

নিজের ঘরেই পথের অভ্যাস করিতেছে ।” এই শ্লোকে, 

কিন্তু, কণ্টক গাড়ার কথা, কষ্কণ ঘুষ দিয়! সাপের মুখ 

বাধা শেখার কথ! এবং গৃহে গুরুজন পরিজনদের সহিত 

অন্ুুরাগিণীর ব্যবহারের কোন কথ। নাই। এ ভাবগুলি 

গোবিন্দদামের মৌলিকতার নিদর্শন । 

৩৬৭ 

তথ রাগ 

ভীতক চীত ভুজগ হেরি যে! ধনি 

চমকি চমকি ঘন কাপ। 

অব আন্ধিয়ারে আপন তচ্চ ছাপই 

কর দেই ফণি-মণি ঝাপ ॥ 



১৯০ 

শুন সাধন কি কহব তুয়। অচরাগ। 

তুম অভিসার রভসে বর নাগরি 

জীবই বন্ধ পুণ ভাগ ॥ 
খে পদ্দ তল থল-কমল-স্নকো খল 

ধরণি-পরশে উপচস্ক। 

অব কণ্টকময় সঙ্কট ব।টহি 

আয়ত যাঁয়ত নিশহ্ক ॥ 

মন্দির মাঝ সাঁঝে নাহি তেজই 

দেহলি মানয়ে দূর । 

অব কুহু যামিনি চলয়ে এক।কিনি 

গোবিন্দদাস কহ ফর ॥ 

সমদ্দ ১৪১, কী ১৯০ 

সং ৩৬৭, ভর ১০০২ 

2, প. 0১) ১৮২ 

ক. বি. ৭১, বু ৩ 

পাঠাস্তর-_কীর্তনানন্দে আবস্ত- মাধব কি কহব 
তুয়া অন্থরাগ । সংকার্নানন্দে আনস্ভ-. শুন মাধব কি 
কহব তুয়। অনবাগ। 

শব্দীর্থ--ভীতক - দেওয়ালের । চীত -. চিত্রিত, 

অঞ্ষিত। কর দেই--হাত ধিয়া। পণ ভাগ--পুণোর 

ভাগ্য । উপচস্ক--জড়গড়। বাট--পথ। দেহলি_-দ্রেউড়ি 

(ণদেহড়ীতি লোক প্রসিদ্ধিঃ”- রাধামোহন )। 

ব্যাখ্য।--যে সুন্দরী সাধারণতঃ দেওয়ালে আক। 

স।পের ছবি দেখিলেও চমকিত হইয়া ঘন ঘন কম্পিত হয়, 

আজ সে আধারে নিজের দেহ লুকাইয়া অভিপাঁরে 

চলিয়াছে। পথে সাপের মণি জলিতেছে দেখিয়া তাঁহ। 

হাত ধিয়। টাকিতেছে; পাছে এ মণির আলোতে লোকে 

তাহাকে দেখিয়া ফেলে। মাধব! শুন, তোমার প্রতি 

তাহার অঙ্গুরাগের কথ! কি বলিব? সেই নাগরীশেষ্টা 

তোমার আভসাবের বরূসাঁবেশে এমন কাজ করিয়াও যে 

প্রাণে বাচিয়া আছে তাহ! নিতান্ত পৃর্বজন্মের পুণের 

ফল। যে নারী স্থলকমলরূপ পদতল দিয়। স্থকোমল ধরণীর 
স্পর্শেও জড়সড় হয়, এখন সে কণ্টকময় সঙ্কটপূর্ণ পথে 
নির্ভয়ে যাতায়াত করিতেছে । যে বাড়ীতে সন্ধ্যার পর 

দেউড়িতে যাইতেও দুরযাত্রা মনে করে, আজ সে অমাবস্যার 

বাত্রিকালে একাকিনী বনে আসিতেছে । গোবিন্বদাঁস 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

ইহাস্পষ্ট কৰিয়। বলিতেছেন । (“অহো। অস্ত] অন্পমগ্রীতি: 

জীবনরক্ষণমপি নান্টসন্ধত ইতি ভাবঃ*-_বাঁধাঁমোহম। 

আহ1! ইহার অতুলনীয় প্রাতি নিজের জীবনরক্ষা যাহাতে 
হয় তাহারও খোজ করে ন1)। তুলনীয় £ বিদ্ভাপতি ৩৩২-_ 

দেখি ভবনভিতি লিখল ভূজগপতি 

জন্গ মনে পরম তরাসে। 
সে লুবদনি করে ঝপই'ত ফণি-মণি 

বিধি আইলি তুঅ পাসে ॥ 

নিঅ পরিহরি সতরি বিখম নরি 

অ।গরি মহাকুল গারী। 

তুঅ অষ্রাঁগ মপুর মদে মাতলি 
কিছু ন শুনল বর নারী ॥ 

৩৬৮ 

গান্ধার 

যব ধনি ঘর সঞ্ে ভেল বাহার। 

ঝর ঝর বরিখে জলদ অনিবার ॥ 

কণ্পু ঠেলন নহে ঘন আবন্ধিয়ার। 

দিশ দরশায়ল মদন ধিশার ॥ 

কি কহব মাধব পুণ-ফল তোরি। 

এতহু দূর তরি তোহে মিলু গৌরি ॥ 

ঝলকত বিজুরি নয়ন ভরু চহ্ক। 

চলতহি খলত* সঘন মহি পদ্ধ ॥ 

উঠইতে ফণি-মণি উজর হেরি। 

কনক-দণ্ড বলি ধরু কত বেখি ॥ 

এছনে মৌপল২ তোহে নিজ দেহ। 

অপরূপ এছন তোহাবি স্নেহ ॥ 

এতদিনে প্রেমক পরিচয় ভেল। 

গোবিন্দদাস ভরম দুরে গেল ॥ 

ক. বি ৭১, বৃও গমুদ্র ১৪৭, তরু ১০৩ 
কা ১৮৫ 

পাঠান্তর-_কীর্তনানন্দে আরস্ত--কি কহুব মাধব পুণ 
ফল তোরি। এতহু ছুতর পথে তোহে মিলু গোরী ॥ 



গোবিন্দদামের পদাবলী 

।১) চলইতে খুলই-_তরু (২) সৌপলু_তরু। 

শব্দার্থ-_দিশার-__দিগ্দর্শক। চঙ্ক__-ভয়। 
ব্যাখ্যা সুন্দরী গৃহ হইতে যখন বাহির হইল তখন 

৮ হইতে অনবরত ঝর ঝর ধারায় বুষ্টি পড়িতেছে । চাঁর- 

?কে আধার যেন পুপ্তীভূত হইয়া আছে-_তাহাঁকে যেন 

£ ও দিরাও ঠেলা যায় না । এমন অবস্থায় দরিগ্ভ্রম হইতে 

“বে, কিন্তু মদন দিগ্দর্শক হইয়! পথ দেখাইল। মাধব! 

ধাঁদার পুণ্যফলের কথ! কি বলিব! এতদূর আঁপিয়। 
গর তোমার মহিত মিলিত হইল ( কত ভাগ্য করিলে 

এন অন্রাগবতীর সহিত প্রেম হয় )। ঘন ঘন বিদ্যুৎ 

চ*কাইতেছে, ভয়ে চোখ বু'ঁজিতে হয়। পথে চলিতে 

ঘন কাদায় প। পিছলাইয়। যাঁয়। আর সে 

দল মণি যুক্ত সাপকে কনকদণ্ড মনে করিয়া! কত বার 

«২1 ধরিয়া উঠিয়। দাড়ায় (ভুল একবার নহে, বার 

'৭ হুহয়াছে ; অভিসাধিকার দেহাভিনিবেশ লোপ 

"ইযাছে)। এইরূপে (আমাদের সখা) তোমাকে 

*চদে৬ সমর্পণ করিল। অপুব্দ তোমার প্রতি তাহার 

হগভার প্রেম। এতদিনে বুঝ! গেল সে তোমাকে কত 

বশা ভালবাসে । গোবিন্দদাসের মনের ভ্রম দূর হইল । 

টি 
তক ক. ০৮ 

১ লে, ও 

মাথহি' তপন তপত পথ-বালুক 
আতপ দহন বিথার। 

মুনিক পুতলি তন চরণ কমল জন 
তবহি কয়লি১ অভিসার ॥ 

হরি হরি প্রেমক গতি অনিবার। 

কাছগ-পরশ রসে পরবশ রলবতি 

বিছুরল বছ' বিচার ॥ 

গুরুজন-নয়ন-পাশগণ-বারণ 

মারুত-ম'ুল-ধূলি। 
তাহা পয় মেলি চলল বর নাগরি২ 

পন্থহি গেও সব তূলি ॥ 

১৪৯৯ 

কত কত বিঘনি* জিতলি অন্তরাগিণি 

সাধত" মনপিজ-মন্ত্র। 

গোবিন্দদাস কহই অব সমুঝউ 

হরি সঞ্জে রসময় তন্্র॥ , 

সা. প. (১)--১৭৭, ক. বি. ৬৭ 

বুঙ 

পাঠান্তর-- তরু (১) দিনহি কয়ল (১) তা পয়ে মেলি 

চললি বররঙ্গিণি (৩) যত যত বিঘনি (5) সাধলি। 

ব্যাখ্যা-মাথার উপর স্যয্য; পায়ের তলায় পথের 

বালু উত্তপ্চ: রৌদ্র যেন আগুনের ঝলক । শ্রাধার দেহ 
যেন ননীর পুতুল, চরণ কমলের মতন। তবুও সে এই 

আবেষ্টনীর মধ্যে অভিসার করিল। হরি হরি প্রেমের কি 

দুক্জয় গতি । কানাইয়ের স্পর্শরস লাভ করিবার আশায় 

যে পরবশ হইয়াছে এমন বঘবতী সব বিচারবুদ্ধি ভুলিয়। 

গেলেন । গুরুজনের! তাহাকে নিজেদের নানাঁরূপ পাশ দিয়! 

বাধিয়া রাখিয়াছিলেন , কিন্তু ঘণি হাওয়ার ধূল। উড়িয়। 

তাহাদের চোখে পড়ায় শবাধ। সাহিরে যাইবার স্ুঘোগ 

পাইলেন ( গুরুজনদের নয়নরূপ পাশ নিবারণ কর। 

হইল ); সেই ঘর্ণাবর্তের সহিত মিলিয়! বররঙ্গিণী অভিসারে 

চলিলেন $ ঘৃণি হাওয়ায় পথও ভুল হষ্টয়। গেল। কিন্তু 

অবশেষে অঙ্গরাগিণী যত কিছু বিদ্ব সব জয় করিলেন এবং 

মন্মথের মন্ত্র সাধন করিলেন ৷ গোবিন্দদান বলিতেছেন-- 

এখন শ্রীরাধা হরির সহিত রসময়তগ্ত্র বুঝিয়া লউন। 

তুলনীয় : বিগ্ভাপতি_তপনক তাপে তপত ভেল 
মহীতল । 

সমুর্দ ২৬৯, তর ১" 

৩৭০ 

কেদাঁর 

মণিময় নূপুর যতনে আনি ধনি 
সে। পহিরলি নিজং হাতে” 

কিস্কিণি গীম-হাঁর বলি পহিরল 

হার সাজায়লি মাথেঃ ॥ 



১৯২ 

সখিৎ অপরূপ পেখলু আজ । 

হরি অভিমারে ভরম-ভরে স্থন্দরি 

বিছুরল সাজ বিপাজ ॥ 

ঘন আদ্ধিয়ার রজনি জনি কাজর 
গরজত বরিখত মেহ। 

বিষধর ভরল ছুতর পথ পাতর 
একলি চললি তেজি গেহ॥ 

চড়ল* মনোরথে দোঁমর মনমথ 

পথ" বিপথ নাহি মাঁন। 
গোবিন্দদাস কহ ইহ নব নাগরি” 

এছনে ভেটল কান ॥ 

স।. প. (১) ১৭১, সা. প. (৯) 

৮৬, ক. নি, ৬৯ এবং 4৯ 

পু ১ 

তর ১৯০৮, কা ১৮৫ 
সমূদ ১৪৮৫ 

পাঠান্তর-_কীর্তনানন্দে আরম্ত_-সজনি অপরূপ 
পেখনু আজ । নব অন্রাগ ভরমে ভরে হ্থন্দরী ॥ সা. প. 

আরস্ত-_মণিময় মঞ্জির যতনে আনি । শরু-_-(১) মঞ্চির 

(২) দুই (৩) হাত (৪) মাথ (৫) স্থন্দরি (৬) চঢলি 

(৭) পন্থ (৮) কহই ব্রজনাগর। 
ব্যাখ্যা--শ্রীমস্ভাগবতে (১০২৯) যেমন শ্রীকৃষ্ণের 

বংশীধ্বনি শুনিয়া গোপীর1 “বাস্তবস্ত্রীভরণাঃ:” হইয়] 

অভিসাঁবে বাহির হইয়ীছিলেন, তেমনি শ্রীরাধা মিলনের 

জন্য আকুল হইয়! পায়ের মণিময় নৃপুর যত্ব করিয়া আনিয়া 

ছুই হাতে পরিলেন। কিন্ধিণীকে গলার হার করিয়া 
পরিলেন, আর হার দিয় মাথ। সাজাইলেন । আজ অপূর্বব 
ব্যাপার দেখিলাম। হবি-অভিসাঁরের ব্যগ্রতায় স্থন্দরী 

আজ সাঁজ-সজ্জা সব কিছু ভুলিয়! গেল। রাত্রির ঘন 

অন্ধকার যেন কাজলের মতন, তাহার উপর আবার মেঘ 
গঞ্জন করিতেছে । ছুস্তর পথ ও প্রান্তর বিষধর সর্পে 

ভরা । তার মধ্যে একল। বাড়ী ছাঁড়িয়! সুন্দরী চলিল। সে 

নিজের মনরূপ রথে চড়িল; সঙ্গে আছে তার মন্সথ; 

কোন্টা পথ কোন্টা বিপথ কিছুই সে মানে না। 

গোবিন্দদাস বলেন, এইরূপে নবনাগরী কানাইয়ের সঙ্গে 

মিলিত হুইলেন। 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

তুলনীয় : বংশীবদনের__ 
করেতে নূপুর পরে জজ্ঘে পরে তাঁড় 

গলাতে কিন্কিণী পরে কটিতটে হার । 

৩৭৯ 

ভূপাল 

গুরু দুরু বঞ্চউ উজোর চন্দ । 

ছুরজন-নয়ন পদহি পদ ফন্দ॥ 

এছে অতি দুরতর পন্থ সঞ্চার । 

ততহি কলাবতি চলু অভিসার 
“কি কহব মাধব প্রেমক বীত 

তুয়।৷ অনুরাগিণি ত্রিভুবন জীত ॥ 

যাহ] ধনি বাধসে ভাঙ ধুনান। 

সাঁধসে ধাওয়ে কতহু পাঁচবাণ ॥ 

সে। তোহে কুঞ্ে মিলল নিববাধ। 

গোবিন্দদাস কহ পুরল সাধ ॥ 

ক. বি. ৬৮, ৭৭ এবং ৮১ 
সা. প. (১)--১৮১, বু ৩ 

সমুদ্র ১৩৭, তরু ১০১৪, কী ২ 

রসমঞ্জপী ৭ 

পাঠান্তর__রসমপ্তরী ও কীর্তনানন্দে আরস্ভ-কি: 
কহব মাধব প্রেমক বীত। (১) ব্সমঞ্তরী ও কীর্তনাননে 

চতুর্থ চরণের পর-_ 

প্রতি ভূজ ভূজগ বন্ধন করে ফাবি। 

চরণক ঘাতে কুলাচল ডারি ॥ 

তাহা কি করব লঘু মন্দির কপাট। 
ভয়ে মরিয়াদ সিন্ধু দিই বাট ॥ 

সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের পদরসসার ও পদরত্বাকরের 

পুথিতেও এ পংক্তি চারিটি আছে। 

ব্যাখ্যা _জ্যোৎন্গাভিসারের বিপদ অনেক । উজ্জ 
চন্দ্রের জন্য গুরুজনকে বঞ্চনা কর! কষ্টকর । ছুর্জনের চো 

যেন পদে পদে ফাদ.পাতিয়। বসিয়। আছে। এরকম 

কঠিন পথে সঞ্চরণ করিয়া কৌশলবতী রাধিকা অভিসারে 
চলিলেন। মাধব! প্রেমের রীতির কথ! কি বলিব! 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

হামার প্রতি অন্ুরাগিণী ত্রিতৃবন জয় করিতে পাঁরে। 
যেখানে স্বন্দরী ধাঁধসে অর্থাৎ দৃঢ়তার সঙ্গে ভ্র-কম্পন 
করেন, সেখান হইতে কত শত মদন ভয়ে পলায়ন কৰে। 

সেই সুন্দরী তোমার সাথে বিন। বাধায় কুঞ্জে মিলিল। 

গ*বিন্দদাঁস বলেন, সব সাধ পুরিল। 

৩৭২ 

কল্যাণী 

বয়স সমান সঙ্গে নব রঙ্গিণি 

সাঁজলি শ্টাম-দরশ-রস-লোভে । 

কোই রবাঁব মুরজ সরমণ্ডল 
বীণ উপাঙ্গ হাত পর শোভে ॥ 

ভখলে বনি আওয়ে বুষভাঙুতনি । 

চরণ-কমল-তলে অরুণ বিনাজিত 

মঞ্জির-রঞ্জিত মধুর-ধনি ॥ 

গতি অতি মন্থর নব যৌবন ভর 

নীল বসন মণি-কিঞ্কিণি বেলে । 

গজ-অবি-মাঁঝরি উপরে কনয়াগিরি 

বীচহি স্রধুনি মুকতা-হিলোলে ॥ 
রবি-মগ্ডল ছবি জিনি মণি-কুগ্ডল 

স্থন্দর মিন্দুর ভালিরে ভালে । 
গোবিন্দদাস কহ ভূলল অলিকুল 

বেঢল কবরিক মালতী-মালে ॥ 

₹. বি. ৭৭ তরু ১০২৩ 

শব্দার্থ_রবাব-_এক প্রকারের বীণাষন্ত্র। মুরজ-_ 
মৃদঙ্গ অথব। পাখোয়াজ । সরমণ্ডল- অন্ত এক রকমের 

বাণ।। উপাঙ্গ__এক রকমের বাছ্যযন্ত্র। বনি আঁওয়ে-__ 

সাজিয়া আসিল । গজ-অরি-মাঝরি-__গজের অরি সিংহ; 

তাহার মত মাঝা!। উপরে কনয়া-গিরি-উপরে কনক 
পর্বত তুল্য কুচযুগ। বীচহি হুরধুনি মুকতা৷ হিলোল-_ 
ঈচযুগের মাঝখানে মুক্তার হার দে।খয়। মনে হয় ছুই 

পাহাড়ের মাঝখানে গঙ্গ।। 

খ৫ 

১৪৯৩ 

৩৭৩ 

শহ্করাভরণ 

এ ধনি পছুমিনি পড়ল অকাজ। 
জনি ভেটহ হবি কুঞ্জক বাজ ॥ 

তুহ' গজ-গামিনি মতি অতি ভোর। 

উচ কুচ-কুস্ত-গরবে নাহি ওর ॥ 

যৌবন-গরবে না হেরলি পন্থ । 
পরিমলে বাঁসিত করসি দিগন্ত ॥ 

যব তোহে করব অরুণ দিঠি-ভঙ্গ | 
নিয়ড়ে না হেরবি সহচরি সঙ্গ ॥ 

সো খর-নখর-পরশ যব হোতি। 

এ কুচ-কুন্তে না রাখব মোতি ॥ 

গণ্ডে করব যব দশনক ঘাত। 

মুরছি পড়বি তহি২ ধরণি নিপাত ॥ 

গোবিন্দদাস যবহু* সোঙরাব। 

অধর-সথধারসে পুনহি জীয়াব* ॥ 

সা. প (১)--১০৭, রাধ। ১১৬ 

ক. বি ৭৩ পু, গু ১৯ 
তরু ১০৪১, কা 

ক্ষ্ণদা ৯২৭ 

পাঠাম্তর_ ক্ষণদা_(১) কুগ্কো (২) তব (৩) তবহি" 

(৪) অধর-সৃধ। দেই তব হি জিয়াব--তরু। 

ব্যাখ্যা শ্রীরাধ। গজগামিনী বলিয়। তাহাকে গজ 

ভাবিয়া হরি (সিংহ) তাহাকে আক্রমণ করিবে এই 

জন্য সধী বলিতেছেন-_ওগে। সুন্দরী পন্মিনি ! বড়ই বিপদ্ 

দেখিতেছি। কুঞ্ধের রাঁজ। হরির ( দিংহের ) সহিত যেন 

দেখা করিও না। তুমি একে গজগামিনী, তাহাতে ভোলা- 
বুদ্ধি। উচ্চ কুচকুস্ভের জন্য গর্ধবের তোমার সীম! নাই । 
যৌবনের গর্ধে একেবারে পথ চোখে দেখিতে পাঁও ন1; 
তোমার দেহের পরিমলে দিগন্ত সুবাসিত হয়; স্থতরাং 

হরি (সিংহ ) সহজেই বুঝিতে পারিবে যে, কুস্তযুক্ত হস্তী 
আমিতেছে। নিংহ তোমার প্রতি বাগিয়া রক্তচক্ষুতে 

তাকাইবে ( অথব1 হরি যখন অন্রাগভরে তোমার পানে 

অরুণদৃষ্টিতে চাহিবে ) তখন ভয়ে তোমার সব সহচরী 
পলাইবে-_কাহাঁকেও নিকটে দেখিতে পাইবে না। মেই 

হবি (সিংহ ) তাহাঁর খর নথরের স্পর্শে তোমার কুচ- 



১৯৪ 

কুদ্তের মুক্তা (মোতি ) রাখিবে না (সিংহপক্ষে__গজের 

কুষ্ঠ বিদীর্ণ করিয়। মুক্তা বাহির করিয়া লইবে )। সে যখন 
তোমার গণ্ডে দস্তাঁঘাত করিবে তখন তুমি মাটাতে মৃচ্ছিত 

হইয়া লুটাইবে। কিন্তু কবি বলিতেছেন, ভয় নাই-_ 

যদি এরূপ মরণতুল্য অবস্থাই ঘটে তাহ হইলে 

গোবিন্দদাম তোমাকে একটা মুতপঞ্ীবনী ওঁষধের কথা 

মনে করাইয়া দিতেছেন--সেটী হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের অধর- 

সধারম; উহ। তোমাকে পুনরায় উজ্জীবিত করিবে। 

৩৭৪ 

ধানশী 

মাধব কি কহব দৈব বিপাক । 

পথ আগমন কথা কত না কহয়ে১ হে 

যদি হয় বয়ান লাখে লাখ ॥ 

মন্দির তেজি যব পদচাঁরি আয়হু২ 

নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ। 

তিমির ছুরস্ত পথ হেরই ন। পাঁরই” 

পদযুগে বেল ভূজঙ্গ ॥ 

একে কুলকামিনী তাহে কুহু-যাঁমিনী 
ঘোর গহন অতি দুর। 

আর তাহে জলধর বরিখয়ে খরতরঃ 

হাম রহব কোন পুর ॥ 

একে পদ-পঙ্কজ পঙ্কে বিভূষিত 

কণ্টকে জরজর ভেলা। 

তুয়া মুখ দ্রশনে সব সুখ পায়হু* 

চির ছুথ সব" দুরে গেল! ॥ 

তোহাবি মুরলী যব শ্রবণে” প্রবেশল 

ছোড়লু গৃহ-হুখ-আশ। 
*পন্থক দুখ তৃণ- হু করিনা গনলু 

কহতহি গোবিন্দদাস ॥ 
তরু ৯৭৯, কী ১৮৫ 

পাঠান্তর--তরু (১) কহিব (২) আয়লু (৩) পারিয়ে 
(৪) বার ঝর (৫) যাঁওব (৩) তুয়। দরশন আশে কছু 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

নাহি জানলু' (৭) অব (৮) অবধারণে-__-কী (৯) যৈছন 

আয়হু তৈছনে দেখহু-_কী। 

গগনে গরজে ঘন-_বিদ্ভাপতি 

৩৭৫ 

কামোদ 

শ্া(ম-অভিসারে চললি সুন্দরি ধনি 

নব নব বঙ্গিণি সাঁথে। 
বাম-শ্রবণ-মূলে 

কামজয়-ফুলধন্ত হাথে ॥ 

ভালহি সিন্দর ভান্-কিরণ জন্ 
তহি' চারু চন্দন-বিন্দু। 

মুখ হেরি লাজসে সায়রে লুকাঁয়ল 

দিনে দিনে খীণ ভেল ইন্দু॥ 
করি-রদ-বিরচিত চারু ভূষণ করে 

মদন জিনিয়৷ ধনি সাঁজ। 

চরণহি নূপুর মুখর মনোহর 
বৃতি-জয়-বাঁজন বাজ ॥ 

ললিতাদি সথি মিলি মঙ্গল-হুলাহুলি 
শ্যাম-দরশ-রস-আশে। 

দৌোহে দৌহা হেরইতে দুহ' চিত পুলকিত 

বলিহারি গোবিন্দদাসে | 

অ ৮০ 

শব্দার্থ_কামজয়-ফুলধনু হাঁথে-_শ্রীরাঁধার হাতে এমন 
এক ফুলধন্থ আছে যাহ৷ দিয়া কামকে জয় করা যায়। 

করি-রদ-বিরচিত-_গজদস্তনিশ্মিত | 

শতদল পঙ্জ 

৩৭৬ 

সজনি! আজু কত অপরূপ রঙ । 

বমণিক বেশ ধরি রসিক নাগর বর 

ষায়ত দুতীক সঙ্গ ॥ 



গোবিন্দদাসের পদাবলী ১৯৫ 

আগুপদ বাম বামা-গতি চললি বিঘটি মনোরথ আঁন চলত হরি 
বামে পেখলু শ্যাম । ইহ দুহ' সঙ্কেত রাখি। 

বামে ভূজে ঘন বসন উড়ায়ত কুহ্থমহার অরুঃ মুকুলিত সরসিজ 
বাম কুস্তলে অন্থপাম ॥ গোবিন্দদাীস রহুৎ সাথি ॥ 

পটাম্বর পরি অভিনব নাগরি সা. প. (২)--৮২ রসনঞ্জীরী ( ভণিতাহীন ) 
তৈখনে করল পয়াঁন । ক. বি. ৬২৯, ৬৪৭ সমূজর ২৭*, তর ৭১৬ 

সীথারি কাঁম সিন্দুর পরিহবি পাঠান্তর-_-(১) কোকিল সম হরি সঙ্কেত রবইতে__ 
লখই ন। পারই আন ॥ সা. প. পুথির আরম্ভ (২) ননদিনি বলে_-তরু 

মণিময় কঙ্কণ দুই ভূজে শোভল (৩) মিটায়ল__তরু (৪) কুন্থমিত চারু উরে--ক. বি. 

শঙ্খ শোভে তার মাঝে । (৫) এক--তরু। 

এমন চতুর বর দেখি নাহি নাগর ব্যাখ্যা- রাইয়ের প্রেম ধন্য! শ্রীকুষ্ণ স্বয়ং যাহার 
এ মহিমগ্ুল মাঝে ॥ দেউড়ির কুলগাঁছে (অথবা “বদরি কোবে” বাদলার 

পদতলে অরুণ মুই দেখিলু* মধ্যে) সারারাত অপেক্ষা করিয়। কাটাইলেন! হরি 
তে করিল অন্ুমান। 

গোবিন্দদাস কহে চতুর শিরোমণি 
রাধা-মন্দিরে করল পয়ান ॥ 

চাতকের মতন শব্ধ করিলে, বাঁধ! দরজ। খুলিতে গেলেন । 

কিন্ত সে সময়ে কঞ্চণের শব্দ হওয়া গুরুজন জাগিয়া 

উঠিলেন__-ভীষণ বাধ! উপস্থিত হইল। বৃদ্ধা ( শাশুড়ী) 
মন্তব্য__শ্ীসজনীকান্ত দাসের পুথি (পৃঃ ৫৬) হইতে বলিলেন-_-“কে যাঁয় বাহিরে ?” ইহ! শুনিয়। রাধ! ভয়ে 

: স্থকুমার মেন কর্তৃক সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকাঁর ৩৬ একেবারে পুতুলের মতন হইয়া গেলেন অথব৷ দেওয়ালে 

গড প্রকাশিত । আক পুতুলের মতন হইয়। গেলেন। চোখের জলে 

তাহার পীন পয়োধরের উপরকার মুগমদ ও কু্কমের রেখ! 

ধুইয়া৷ গেল। মনোরথ ব্যর্থ হইল দেখিয়। হরি একটা 
ফুলের হার আর মুকুর্িত কমল সক্কেতরূপে বাখিয়া 

অন্তত্র চলিয়া গেলেন। (ফুলের হার ছাড়িয়া যাওয়ায় 
রাঁধা বুঝিতে পারিবেন যে, উহাতে শ্রকুষ্ণের সম্তাপ- 

বৃদ্ধিই পাইয়াছে। আর মুকুলিত পদ্ম রাখার অর্থ এই 

৩৭৭ 

রাঁমকিরি রাগ 

কি কহব রে সখি রাইক সোহাগি। 

যাকর দেহলি বদরি কোরে হরি 

রজনি পোহায়লি জাগি । যে, কাল এই পদ্ম প্রন্ফুটিত হইবে; স্থতরাং তিনি কাল 
চাতক সম হরি সঙ্কেত রবইতে ১ আবার সন্কেতস্থানে আসিবেন।) গোবিন্বদাস ইহার 

দ্বার খসাইতে রাধ!। সাক্ষী রহিলেন। 
কঙ্কণ বনকিতে গুরুজন জাগল মন্তব্য- পদ্যাবলী (২০৫) এবং উজ্জ্লনীলমণিধৃত 

পরি গেও দারুণ বাঁধ | হর নামক প্রাচীন কবির “সঙ্কেতীকৃত-কোকিলাদি- 
জরতী কহই২ ধনি কো বাহিরাওত নিনদম্” ইত্যাদি ক্লোকের ভাব লইয়া! এই পদটা লিখিত 

ভীত পুতলি সম দেহা। হইয়াছে । শ্লোকটার ভাবার্থ এই প্রকার-_কোকিলাদির 
নিনদচ্ছলে কংসরিপু (কৃষ্ণ) সঙ্কেত করিলে শ্ররাঁধার 
বারংবার দ্বার খুলিতে যাইবার সময় শঙ্খ ও বলয়ের 

লোরে পাখাওলত গীন পয়োধর 

মগমদ কুঙ্কৃম বেহা ॥ 



১৯৬ 

শব্দ হইতেছিল) উহ1 গুনিয়| “কে ও, কে দরজ! 

খুলিতেছে' জরতীর এই প্রগল্ভ বাকা বাহির হইলে 

শ্ররু্ণ ব্যথিত জদযে প্রীরাধার প্রাঙ্গণকোণস্থ কুলগাছের 

তলায় রাত্রি প্রভাত করিয়াছিলেন । 

৩৭৮ 

ভাটিঘ[রি 

স্নন্দবী এভিসারে করল পয়ান। 

বঙ্গ পটান্বরে ঝাপল সব তন 

কণজবরে উজোর নয়ান ॥ 

দশনক জ্যোতি মেতি নহ সমতুল 

হমইতে খমে মণি জানি । 

কাঞ্চন কিরণ বরণ নহে সমতুল 

বচন কহয়ে পিকবাণা ॥ 

করপদথল- কমল-দলারুণ 

মঞ্জার কুণুঝুণু বাঁজ। 

গোবিন্দদ।স কহ বমণী-শিরোমণি 

জীতল মনোরথ-রাঁজ ॥ 

বরাহনগর ৬ 

শব্ধাথ-_-দশনক জ্যোতি ইত্যাদি_দস্তের জ্যোতি 

মতিকে হারাইয়। দেয়। হসইতে খসে মণি-_শ্রীবাধা যখন 

হাঁন্ত করেন তখন মনে হয় যেন মণিমুক্ত। ঝরিয়। 
পড়িতেছে। জীতল মনোরথ-রাঁজ-_মনবূপ রথে যে বাজ 

বসিয়া আছেন শ্রীরাধ। সেই শ্রকৃষ্ণকে জয় করিলেন। 

৩৭৯ 

রাঁক। নিশাকর কিরণ নিহারি। 

যতনে পরয়ে ধনি ধবলিম সারি 

চন্দচন্দন লেপিত সব অঙ্গ । 

সিত কুস্থমাবলী হাস নব রঙ ॥ 

গোঁবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

অব নব রঙ্গিণী করত অভিসার । 

কুচযুগে সোহই মুক্তার হার। 
অভরণ স্থুবরণ শশিমণি সাজ । 

পদগতি মন্থর জিনি হংসরাজ ॥ 

মনোহর কুঞ্জ কুন্দ পরকাশ। 

গোবিন্দদাস কহে মিলল শ্যামপাশ ॥ 

রসমগ্ভরী পৃঃ ২ 

ব্যাখ্যা-_এটা শুক্লাভিসারের পদ। শ্রারাধ। জ্যোতম্সা 
বাত্রিভে সাদ চন্দনে দেহ লিপ্ত করিয়াছেন, তাঁহার উপর 

সাদ। ফুলের সাজ পরিয়াঁছেন, সাদ? মুক্তার মাঁল। প্রভৃতি 

অলঙ্কার ধারণ করিয়াছেন, যাহাতে তাহাকে কেহ দেখিতে 

ন। পায়। 

মন্তব্য বিছ্ভাপতির শুরলাভিসারের একটী পদের 

(১০১ মিত্র-মজুমণার সংস্করণ ) অনুসরণে এটা লিখিত 

হইয়াছে । 

৩৮০ 

কুন্দ সুস্থমে ভরি কবরিক ভার। 

হৃদয়ে বিরবাজিত মোতিম হার ॥ 

চন্দন-চরচিত রুচির কপূর । 

অঙ্জহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরিপুর ॥ 
চান্দনি রজনি উজোরলি গোরি। 

হরি-অভিসার-রভস বসে ভোরি ॥ 

ধবল বিভূষণ অন্থর বনই। 

ধবলিম কৌমুদি মিলি তন্ন চলই ॥ 
হেরইতে পরিজন লোঁচন ভূলই। 

রঙ্গপুতলি কিয়ে রস মহাপুরই ॥ 

পৃরতি মনোরথ গতি অনিবাঁর। 

গুরুকুল-কণ্টক কি করিয়ে পার॥ 

স্থরত-শিঙ্গার কিরিতি সম ভাঁস। 

মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দদাঁস ॥ 

সা. প. (১১১৭ 

বু১,ক.বি ৭২ এবং ৭৯ 

ক্ষণদ! ২৬৮, সমুদ্র ১৩৬ 
কী২১*, তরু ৩৫ 



গোবিন্দদাসের পদাবলী ১৯৭ 

বাখ্যা_এটীও শুক্লাভিসীরের পদ জ্যোতআ্ারাত্রি 
- *রধ। শুভ্র কুন্দকুন্থমে খোপা ভরিয়। লইলেন, 
' দাঁথার কালো চুলও সাদ ফুলে আচ্ছন্ন হয়। বুকে 

জেন মতির হার । চন্দন ও স্থন্দর কর্পুরে অঙ্গ লেপন 

"ল৮$ তাহাতে মনে হইল যেন প্রতি অঙ্গেই অনঙ্গ 

₹ ; চাঁদনি রাতে হরির অভিসারের আনন্দে মত্তা 
” ক উজ্জল দেখাইতে লাঁগিল। তাহার বন্্মও ধবল, 

£ ৭৪ শুভ্র; দেখিয়। মনে হয় যেন তাহার দেহ শুত্র 

ক”ণের সঙ্গে মিশিয়। চলিতেছে । তাহাকে দেখিয়া 
"৮ কথ। দূরে থাকুক, তাহার পরিজনদেরও ধাঁধ! 
"৮ -একি বাংয়ের পুতুলকে পারদের মধ্যে ডুবাইয্। 
£ হয়ছে! অনিবাধ্য তাহার গতি; তাহার অভিলাষ 

££প। ুরুজনরূপ কণ্টক কি তাহাকে বাধ। দিতে 

গোবিন্দদাস বলেন, রাঁধ। সম্ভোগসজ্জীয় শ্বেত- 

“রাশির তুল্য কান্তি লইয়া নিকুঞ্ধে উপস্থিত 

৩৮৬ 

স্ন্দরি তুরিতহি' করহ পয়ান। 
সবহু' তিরিথ ফল স্বামি-সুমঙ্গল 

ভানুক কুণ্ডে সিনান ॥ 

এছন বচন কহল যব সে৷ সখি 

গুক্রত্গনে অনুমতি মাগি । 

বহু উপহার স্কপুর চন্দন 
লেওল ভানুক লাগি॥ 

সবহ' সখি মেলি দেই হুলাহুলি 

চলতহি' পস্থক মাঝ । 
সো বর-স্থন্দরি করি পথচাতুরি 

মিলায়ল নাগর-বাজ ॥ 

রাইক বদন-চান্দ হেরি মাধব 

পুরল সব অভিলাষ । 

দু দরশনে দুহ' আরতি নব নব 

কহতহি গোবিন্দদাস ॥ 

তর, ১১০৬ 

শব্দাথ-_স্বামি-মঙ্গল-_ভাঙহগুর কুণ্ডে নান করিলে 

স্বামীর মঙ্গল হইবে । 

৩৮২ 

ধানশী 

সবহু বধূজন চলু বৃন্দাবন 

গৌরি আরাধন লাগি। 

এছন মুগধ বচন রচন করি, 

গুরুজন অন্গমতি মাগি ॥ 

হবি হবি কাহ্। শীখলি পর্কার। 

জগজন বঞ্চি মীছ বচনাম্বতে 

দিনহি" চলল অভিসার ॥ 

বেশ বনাওতি' ননদী আনা ৪তিৎ 

চতুরি সখীসঞ্জে বাঁত। 

আজু মু গৌরি আরাধি মনোরথ পুরব * 

পশুপতি-নন্দন হাত ॥ 

বাসিত কুসুম কর্পুরিত তান্ুল 

ভরি লেই চন্দন কটোর। 

গোবিন্দদাস পন্থ দরশাওব 

জাহ। নাহি' কণ্টক আচোর ॥ 

সা. প. (১)--১৭৮, বৃহ সমু ২৭২, তরু ৭৪৪ 
কী ৩২১, সং ২১৩ 

পাঠান্তর--ক. বি. পু'থিতে প্রথম ছুই কলি নাই। 
উহাতে আরম্ভ “হরি হরি কাহ। শীখল পরকার।' 

(১) এছন বচন ধরণ ধরে নুন্দরি--সং (২) গুরুজন বাঁচি 
মিছই বচনামতে-_-তরু (৩) কয়ল-_-সং (9) বনাওত--সং 

(৫) শুনাওত-_তরু (৬) আছু গৌরি আরাধি মনমথ 
পৃরব_ পদরলাগর । 



১৯৮ গোঁবিন্দদামের পদাবলী ও তাহার যুগ 

শব্যার্থ_হরি হরি কাঁহা লীখলি পরকার--সখী ভাষে_ ভ্রমর ও শ্রুতিধর (যে একবার শুনিয়াই আবুন 

রাঁধাকে বলিতেছেন, হরি হরি, কোথায় এমন চাতুরি কর! করিতে পারে ) শুকপক্ষীর গুঞ্নকাঁকলীতে। 

শিথিলে? সব লোঁককে মিছা মিটি কথায় বঞ্চনা করিয়া 

দিনের বেলাতেই অভিসারে চলিল। বেশ বনাওতি 

ইত্যার্দি--বেশ করিতে করিতে ননদকে শুনাইয়া শুনাইয়। 

চতুরা সখীকে বলিলেন, আজ আমি গোরা আরাধন ৩৮৪ 
কৰিয়। নিজের মনোরথ পূর্ণ করিব, পশুপতি-নন্দনের 

পবন পরশে চলিত মু পল্লব 
(এক অর্থে গণেশ, অন্য অর্থে কৃষ্ণ) হাতও ভরিয়| টি 

শুনইতে বল্লববাল। মচকিত নয়নে 
দিব। 

সঘনে ধনি নিরখয়ে। 

জানলু আওল কাল!। 

মাধব সমঝছু তুয়া চত্ুরাই । 
তমঠলকরূপী আপন তন ঝাপপি 

৩৮৩ রহত মোহে ছাঁপাই ॥ 

বিলম্ব হেরি ফেখি সব কানন তুড়া 

দিনমণি কিরণ- মলিন মুখ-মণ্ডল পুন অন্গুমানত চিতে। 

ঘামে তিলক বহি গেল। তোঁধল পন্থ অস্ত নাহি পায়ই 

কোমল চরণ তপত পথ-বালুক ন। বুঝলু নাগর-বীতে ॥ 
নৃপুর-বলিত-কলিত বর মাঁধুরা 

শুনইতে শ্রবণে উল্লাস। 

আগুসরি রাই কানু অবলোকই 

আতপ-্দহন সম ভেল॥ 

হের্ইতে শ্তামর চন । 

কোরে আগে।রি গোরি মুখ মোছত 

বসন ঢুলায়ত মন্দ ॥ গাবই গোবিনদাস॥ 

কর তাখুল অধবহি দেয়ল রসমগ্তুরা ১৩ 

চনন লেপই অঙ্গ। 7াখ্যামছু পবন-হিল্লোলে লতার পল্লব সঞ্চালিঃ 

হ্বামব্-অঙ্গ- পরশে নব নাগনি হইলে শ্রীরাধা সচকিত হইয়া ভাবিলেন এই বুঝি তাং 

বাঢ়ুল প্রেমতরঙ্গ ॥ দ্য়িত আপিলেন; তাই বারবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করি 

কুপ্ধ কুটির ঘর সেজ মনোহর লাগিলেন আর বলিতে লাগিলেন-_তুমি আসিলে আঃ 
মধুকর শ্রুতিধর ভাঁষে। জানিলাম। মাধব তোমার চালাকি বুঝিলাম। তুঃ 

গোরি শ্যাম দু করত কুতুহলি তমালের মত নিজের দেহ ঢাঁকিয়া আমার কাছ হই 

কহতাছি গোবিন্দদাসে ॥ লুকাইয়। রহিয়াছ। কিন্তু অনেকক্ষণ হইয়া গেল তরু 

ক. বি" ৮* অ৭৯ কানাই আত্মপ্রকাশ করিলেন ন৷ দেখিয়া সমস্ত কান* 

শব্দার্থ__গ্রীক্ঘকালে দিবাতিসার। তিলক বহি গেল ঘুরিয়৷ তাঁবিতে লাগিলেন--এত পথ ভাঙ্গিয়া আসিলাম 

_ তিলক মুছিয়া গেল। আতপ-দহুন সম ভেল-_বালুও অথচ তাহার দেখা নাই ) তার কেমন নাগরপাঁন। বু 

যেন বৌদ্রের মতন পুড়াইতে লাগিল। মধুকর শ্রতিধর ন1। এই রকম ভাবিতে ভাবিতে নৃপগুরের মধুর ধ্বনি 



গোবিন্দদীসের পদাবলী ১৯৪৯ 

নীলমণি চুড়ি হাতে কনয়৷ কঙ্কণ। 
শ্যাম অন্তরাগে ধনি করিল! গমন | 

কৃষ্ণ দর্শনে যায় সখীগণ সঙ্গে। 

মন অতি উলসিত প্রেমের তরঙ্গে ॥ 

ললিতাঁর হাতে হাত দিয়া বিনোদিনী । 

নবযৌবনী ধনি কান্ছ-মনমোহিনী ॥ 

নীলবসন অঙ্গে ধশির করে ঝলমল। 

নব অনুরাগ ভরে করে টলমল ॥ 

বৃন্দাবনে আসি রাই চারিপানে চায়। 

মাধবীতরুর তলে দেখে শ্ঠামরাঁয় ॥ 

দ্রোহে ফ্লোহ! দরশনে ভাবে বিভোর । 

ছুহ'ক নয়নে বহে ঢরকত লোর ॥ 

আদরে আগুসরি রাই লেই শ্বাম। 
সখীগণ হেরই অতি অন্থপাম ॥ 

করে ধরি রাই লয়] বসাইল। বামে । 
নিজ পীত বাসে মুছে রাই মুখ-ঘামে । 
পন্থ কি দুখ পুছত বর কান। 

আনন্দে নিমগন কিছুই ন! জান ॥ 

শ্যামের বামে বৈঠল রসের মঞ্জরী | 
গোবিন্দদাস মাগে চরণমাধুরী ॥ 

পদামৃতমাধুরী ২২৬ 

“হট খুমীতে তাহার' মন ভরিয়া গেল। বাঁধা অগ্রসর ৩৮৬ 

কান ইকে দেখিতে পাইলেন_ইহা! গোবিন্দদাস টনি 
, করিতেছেন। 

দুতিক বচন শুনি ধনি অনুবাঁগিণী 

ভেটইতে নাগর কাঁন। 
সখিগণ সঙ্গে চললি বররঙ্গিণী 

গুরুজন কোই নাহি জান ॥ 
৩৮৫ চঞ্চল লোচনে বঙ্ক নেহারণি 

চল চল বুন্দীবনে শ্যাম দেখি গিয়।। অঞ্জন শোভন তায়। 

সব দুখ পাশরিব চাদ মুখ চাঁঞা ॥ নবযৌবন ভরে গতি অতি মস্থরে 

যব ধনি সাজই ভেটইতে শ্াম। হংসগমনে চলি যায়। 

জগত মোহিনী ধনি অতি অন্গপাঁম ॥ যমুমাক তীরে তুরিত ধনি আয়লি 
যাহা বৈঠলি বরনাহ। 

দুছ' দুহ। দরশনে অনিমিখ লোচনে 

গোবিন্দদাঁস বলি যাহ ॥ 

পঞ্িতনাবাচী মহোদয়ের পুথি 

শব্দার্থ শোভন-স্ন্দর। তুরিত--শীগ্র। বরনাহ 

_অেষ্ দযিত। বলি যাহ--বলিহারি দেয়। 

৩৮৭ 

তথ! রাগ 

কাননে সব কুস্থম পরকাশ। 

শারি শুক পিককুল-মধুরিম-ভাষ ॥ 
মউর মউরিগণ ঘন দেই নাদ। 
শুনইতে কাতর ১ ভেল উনমাদ ॥ 

দেখ দেখ নাগরবাঁজ। 
চললহি সক্কেত-কুঞ্তক মাঝ ॥ 

কিশলয়-পুগ্ঠহি সেজবর কেল। 

তহি পর বৈঠি২ পুন তরখিত ভেল 
পথ হেরি আকুল বিকল পরাঁণ। 

অবহ ন! স্থন্দরি করল পয়ান ॥ 



২০০ গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

অস্তরে মদন কয়ল পরকাশ। 

চৌদিশে হেরই গোবিন্দদাস ॥ 
সমুদ্র ৪৫৯, তর ১৯৫১, কী ৩১৩ 

মন্তব্য--১০৫ সংখ্যক পদের সহিত এই পদের 

অনেকাংশে মিল আছে। 

পাঠান্তর--(১) তাকর-_সমুদ্র (২) তিল একু বৈঠি 
_সমুদ্র। 

শব্দ ৫_কিশলয় পুঞ্হি সেজবর কেল-_নবীন পল্লব 
দিয়। স্থন্দর শয্যা রচনা করিল। তরখিত ভেল-_ভীত 

হইল (শ্রারাধাঁর কোন বিপদ্ ঘটিল ভাবিয়৷ ) 

৩৮৮, 

ময়ূর 

নবযৌবনি ধনি চলু অভিপার। 

নবনব রঞ্গিণি রসের পসার ॥ 

নীলবসন রাধার শ্রীঅঙ্গে সাজে। 
কনক কি্ছিণি ঘন ঘন বাজে ॥ 

চরণেতে নৃপুর বাজয়ে রন্ছবান। 

মদন বিবাদি হাতে ফুলধন্চ ॥ 

বুন্দাবনে ভেটল শ্ঠামের রায় । 

নর নব কোকিল পঞ্চম গায় ॥ 

ছুহু' মুখ হেরইতে ছুছ' ভেল ভোর । 

গোবিন্দদাসের স্থখের নাহি ওর ॥ 

বরাহনগর ৬৮৭ 

৩৮৯ 

বৃষভানুনন্দিনী নব অনুবাগিণী 
তুক্সিতে করত অভিসার । 

সঙ্গিনী রঙ্গিণী প্রেমতরঙ্গিণী 

মন্দির হোই বাহার ॥ 

পণ্ডিত বাবাভী মহোদয়ের পুথি । 

চলইতে চরণে নৃপুর তহি বেলিত 
সুমধুর মধুর রসাল। 

হংসগমনে ধনি আওল বিনোদিনী 
সখীগণ করি লেই সাথ ॥ 

রসিক নাগর বর বিদগধ শেখর 

তুরিতে মিলাঁল ধনিপাশ। 

হু দৌহ। দরশনে উলসিত লেচনে 

নিরখই গোবিন্দদাঁস ॥ 

মাধুরী ৩1৪৫১ 

৩)৯০ 

বেহাগ 

জয় জয় বিজই কুঞ্ে কুগ্চববর-গমনী | 

প্রেমতরঙ্গে ভরল অঙ্গ 

সঙ্গে বরজ-রমণী ॥ 

গগন মণ্ডল অতি নিরমল 

শরদ হুখদ যাঁমিনী। 

নীলবসন রতন ভূদণ 

ঝলকত ঘন দামিনী ॥ 

ছমিকি ছমিকি ববাব পাঁখোয়াজ 

ঠাম ঠ$মকি চলনি। 

তান। নান। স্থললিত বীণ। 

গান করত সজনী ॥ 

যন্ত্র তস্ত তালমান 

ধনি ধনি নবযৌবনী। 

কুচ কুছ রুনু ঝুছ ছু 
বাজত নূপুর কিক্ছিণী ॥ 

মিলল শ্যাম নিকুঞ্ধাম 

অন্থপাম স্থখশোহিনী | 
গোবিন্দদাসের সখের নাহি ওর 

হেরি শ্টাম-মনমোহিনী ॥ 

বরাহ্ ৭ (গ)--৫৯ 
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শব্দার্থ _বিজই-গমন করে। কুঞ্ররবর-গমনী-- গোবিন্দদাস কহ অপরূপ ভাতি। 
দগামিনী | কুগ্তরবর-_হস্তিশ্রেষ্ঠ । শোহিনী-_-শোভিনী। চৌদিশে বেঢ়ল কুস্থমক পাতি ॥ 

গীতচন্দ্রোদয় ২৫৩ 

তরু ১৪৮৯ 

শব্দার্থ_-পিকু নিকু- সুন্দর কোকিল। (নিকু- 
বনবিহারাদি লীল৷ বহারাদি লীল নীক-_হন্দর )। নিসান-_নিংম্বন, শব্দ | দাঁদুরী__ভেকী, 

৩৯৬ ব্যাড। 

স্থহই 

শ্রমই গহনবনে গৌরকিশোর | 
গদাধর সঙ্গে আজি আনন্দে বিভোর ॥ 

হেরত তরু তরু মৃছু মহ ভাষ। 

বনশোভা। কহইতে মনহি উল্লাম ॥ 

কত কত কৌতুক করয়ে দু" মেলি। 
গৌর গদাধর কহত রসকেলি ॥ 

কত কত উপজল ভাব-তরঙ্গ | 

গোবিন্দদাম তহি দেখত রঙ্গ ॥ 

৭ (খ)-”১১৯ 

৩৯৩ 

বিজন বনে বনে১ ভ্রমই ছুহু। 

দোহার কাদ্ধে শোভে দোহার বান ॥ 

দোহার রূপে নয়ন ভূলে । 

*কন্কলতিক! বাই তমালের কোলে ॥ 

দীপসমীপে যেন ইন্দ্রনীলমণি। 

জলদে জড়ায়ল যেন সৌদামিনী ॥০ 

বদনে বদন মেলি মদন জাগে । 

আলিঙ্গন দিয়। কানাই কত ধন মাগে ॥ 

কষিত কনয় যেন কুন্দন হেম২। 

টি তুলন। দিবারে নাহি ফোহাকার প্রেমৎ 
বসন্ত রাগ চান্দ উপরে চান্দ পিয়ে রসসুধ। | 

তরু তরু নব নব কিশলয় লাগি। গোঁবিন্দদাস কহে ন। ভাঙ্গিল ক্ষুধা ॥ 

স্থকুন্থম ভরে কত অবনত শাখী ॥ কী ২১৬, তরু ৬৪৯ 

তহি শুক শারীক পিকু নিকু বোল। পাঁঠান্তর--“তরু'তে আরস্ভ-_-ভুলে ভুলে রে দোহার 

কুপ্ নিকুঞ্চ ভ্রমর করু রোল ॥ রূপে । তরু-_€১) বীজই বনে বনে (২) কষিতে কষিল 

অপরূপ শ্রাবুন্দাবন মাঝ । নহে কুন্দন হেম (৩) দহাকার প্রেমের পরে--বদনে বদন 

সব খতু সঙ্গে বসত খতুরাজ ॥ দিতে মদন জাগে । আলিঙ্গন দিয় শ্যাম কিব। ধন মাগে । 

বিকসিত কুবলয় কমল কদম্ব। শব্দীর্থ__রাঁইকে কনকলতিকা।, প্রদীপ ও সৌদামিনীর 

মাধবী মালতী মিলি তরুলম্ব ॥ সহিত, শ্রীকষ্ণকে তমাল, ইন্দ্রনীলমণি ও জলদের সহিত 

কাহা কাহা। সারস হংস নিসান | " তুলন1 করা হইয়াছে । কধিত কনয়__কণ্টিপাথরে কষ 

কাহা কাহ! দাছুরী উনমত গান ॥ বিশুদ্ধ সুবর্ণ। কুন্দন হেম- উজ্জ্বল স্বর্ণ। চান্দ উপরে 

কাহা৷ কাহা চাতক পিউ পিউ ফুর। চান্দ_ঠাদের উপরে চাদ-একের বদনচন্দ্রের উপর 

কাহ! কাহা উনমত নাচয়ে মধুর ॥ অপরের মুখচন্দ্র। 

৩ 
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৩৯৪ 

পঠমঞ্জরী 

কুম্থুমে ভরুল নব পল্লব দোল। 

মধু পিবি মধুকর মধুকরী ভোর । 
তাহে কুহু কোকিল পঞ্চম গায়। 

দোহার আরতি মুদু চন্দন বায় ॥ 

পুনমিক রাঁতি মোহন খতুরাঁজ। 
বৈদগধি বিদগধ মীলল স্ুসাজ ॥ 

নাহ নীলমনি বরণ সুঠান। 

রাই কাঞ্চন মুকুর দশবাণ ॥ 

প্রোহে দৌহ। হেরইতে ভৈ গেল ভোবর। 
রাই ভেল শ্যাম শাম ভেল গোর ॥ 

আলিঙ্গন করইতে উপজল হান। 

ও রূস বলিহারি গোবিন্দদাঁস ॥ 

সং ১৭২ 

শব্দার্থ_দৌঁল-__দুলিতেছে। নাহ_-নাথ। মুকুর- 
দর্পণ। 

৩৯৫ 

বসস্ত 

শিশিরক অন্তরে আওয়ে বসস্ত। 

ফুয়ল কুস্থম সব কাঁনন-অস্ত ॥ 

শ্রবৃন্দাবন পুলিনক রঙ্গ । 

ভোবরল মধুকর কুসুমক সঙ্গ ॥ 
নব নব পল্পবে শোভিত ভাল। 

সারী শুক পিক গাওয়ে রসাল ॥ 

তহি সব রঙ্গিনি মেলি এক সঙ্গে 

ভেটল নাগরি নাগর রঙ্গে ॥ 

বিহরই কাননে যুগল কিশোর । 

নাচত গাওত রঙ্গিনি জোর ॥ 

বাজত গাওত কত কত তান। 

গোবিন্দদাস অবধি ন। জান ॥ 

তরু ১৪২৮ 

৩৯৬ 

তুড়ি 

দুহ্বকর অচেতন দেখি বনদেবী। 

চেতন করাওল সমীরণ সেবি ॥ 

কহতহি শুন শুন যুগল কিশোর । 

খতুরাজ যে! কিছু কহলহি থোর। 

আঁজু দিনহি' দু সখিগণ মেলি। 

সকল করহ মোহে করি রসকেলি॥ 

শুনহতে আনন্দ সব জন গেল। 

দস গোবিন্দদাস সঙ্গহি লেল ॥ 

সমুদ ৪৩৭ 

শব্দর্থ২-_সমীরণ সেবি-__বাতাঁপ করা রূপ সেবার 

দ্বারা । মোহে-_ আমাকে । দাস গোবিন্দদাস সঙ্গহি 

লেল- সব সখীর। রসকেলির সময় আসন্ন জানিয়। প্রস্থান 

করিলেন। কিন্তু মঞ্তরীভাবাপন্ন গোবিন্ধদাস দাত 

করিবার জন্য সঙ্গে চলিলেন। 

৩৯৭ 

ধানশী 

কেলি অবশেষে ও!বরনাহ। 

সখি সঞ্জে কেলি-কুণ্ডে অবগাহ ॥ 

তাহ! বিরচল অপরূপ জল-কেলি 

সখিগণ সঙ্গে নাগরি একু-মেলি ॥ 

দৌরথে যৈছে যুঝত দউ বীর। 
তৈছন সিঞ্চিত দুহ'ক শরীর ॥ 
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গোবিন্দদাস পহু কুগ্ডক বাহ। 

অবসরে রাই কর জল-অতিবাহ ॥ 

অ ১১৮ 

শব্দার্থ_দৌরথে-_দ্বিরথযুদ্ধে। দউ-_ছুই। 

৩৯৮ 

শ্যামল সুন্দর রূপ অমিয়! রসের কূপ 

হেরি রাঁধা পড়ল বিভোর । 
সম্বিত হইয়া বোলে নিজ চিত্ত কুতৃহলে 

সাধু প্রাণ রহি গেল মোর ॥ 

শিখণ্ড শিখর কৃষ্ঃ রাধারূপে সতৃষ্ঃ 

উলটি ফিরাইতে নারে জাখি। 

মধুর মধুর প্রীত কিব। হই উপনীত 
সেই সে পিরিতি তার সাখি ॥ 

হেনই সময়ে আসি জটিল! কর্কশভাঁষী 

বধূ লইয়। চলিলেন সাথ । 
রাই ছলে ফিরি ফিরি. সো! মুখ নিরখই 

ভালহি দেয়ল হাত ॥ 

দরশনে ন। পৃরল কাম। 

যে। মুখ দরশনে নিমিখ ঘন নিন্দই 
তাহে কি হয়ে ঘটি যাম ॥ 

গুরুজনে ছল করি কগমণি মাল! ছি'ড়ি 
বিচিনই অস্তর-তিয়াস। 

একদ্িঠি গুরজনে আর দিঠি শ্তামপানে 
কি কহব গোবিন্দদাস ॥ 

পদ্দানৃতমাধুরী ১২৪১ 

৩৯৯ 

কালিয় গঞ্ন কান কুটাল হাস 
কালিন্দি কুল নিশি রাঁন। 

হরিচন্দনী ধনী কোনহি গাছসে কুস্থম কয়লি সব নাশ 

সুন্দরি কাঁহে আয়লি বনমাহ। 

চন্দনসৌরভে মঝু কর যুগবর প্রবেশব তুয়। হিয়া ছাহ॥ 
নখর বিষ দংশি তৃহে দগধব বিষজালে হরবি গেঞ্ান। 
দশন দ্বিষোড়শ ভূজগ ধরি দংশব মুরছি পড়বি মহিঠাম ॥ 

তুয়া সহচরি সব দূরহি ভাগব অহিগণ গরজন শুনি । 

গোবিন্দদাস কহে সামাল গড়ুড়িরাঁজ সাঁজ কয়ল গরবিনি ॥ 

ক. বি. ২৯৮৪ 

পু 6০ 

কাঁমোদ মলার 

ভান্ু-নন্দিনি নন্দ-নন্দন 

রতন মন্দির মাহ রে। 

কেলি কুগ্ডতক তীর শোভিত 

কল্পতরু-দ্রম-ছাহ রে॥ 

নীপ তরুবর পলব কুল-ভরে 

পরশি রহ সব নীর রে। 

ফুল্প মালতি কমল-মাধুরি 

বহই মন্দ সমীর রে॥ 

গায়ত অলিকুল সারি শুক পিক 

সতত নাচত মোর রে। 

রাই কান দু দ্যুত খেলত 

হার রাখত হোর রে॥ 

চৌদিগে বেঢ়ুল সবহ' সখিগণ 

বসন ভূমণ-সাজ রে। 

ধৈছে জলধরে উদ্দিত স্থধাকর 

শোভিত উডুগণ মাঝ রে ॥ 

বাই যব ধরি জিতল নাগর 

পঞ্চদশ ডাকে দান রে। 

কতছু' বতি-পতি উদ্দিত ভৈ গেল 

হেরি আকুল কান রে ॥ 



গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

হাম চঞ্চল চুষ্ধ করইতে 

করহি বারত গোরি রে। 

বধোখে লোচন কমল কান-মন 

ভূঙ্গ কয়লহি চোরি রে ॥ 

রাই জীতল হঠহি' মাধব 

ধয়ল বাইক হার রে। 

বোথে ধনি পুন হার ধরইতে 

ট্রটল ছুছ' কর মল রে ॥ 

মদন কলহে দুহুক ভঙ্গিম 

হেরি সখিগণ হাঁস রে। 

পুন খেলহ মাল ধরি কহ 

গাওত গোবিন্ধদাস বে ॥ 

শবার্থ_কল্পতরু-দ্রম-ছাহ--কল্পতরুর ছাঘীয়। ছা 
খেলত-_পাশ। খেলে । 

বাসক-সড্ভা 

৪০১ 

অপরূপ রমণী অভিলাধষ। 

সঙ্কেত কাননে সেজ বিছাআই 
কানু মিলন 'প্রতিআশ ॥ 

সুগমদচন্দন গন্ধ অন্ুলেপন 

বিকসিত চম্পক দাম। 

থপুর কপূর সম্পুট ভার রাখই 

পৃরব মনমথ কাম ॥ 

মঙ্গল কলস পাশে ধরি রাখল 

বাখল রভ। বস্তা ঠামে ঠাম। 

রতন পদীপ নীপতলে জারল 

চাঁমর বীজ অন্থুপাম ॥ 

কনক দরপন-রতন পরিভাজন । 

নিরমঞ্চন অভিলাষ । 

সম্বাদ পাই মিলল বর নাগন্ী 

কহলহি গোবিন্দদাঁস | 

রসমগ্রীরী ১৫ 

শব্দর্থ--কাঠ মিলন প্রতিআঁশ-কান্গর সহিত 
মিলনের প্রত্যাশায় । খপুর_স্থপারি। সম্পৃট--ডিব।। 

ঠামে ঠাম-স্থানে স্থানে । জারল-_জালিয় বাঁখিল। 

চামর বীজ অন্গপাম--অতুলনীয় চামররূপ বীজন (পাখ')। 

৪০২ 

ধানশী 

কনক মুকুরে আপন মুখ হেবি। 

সহচরি আগে কই বেরি বেরি ॥ 

নিঝায়র নাগর করি অন্মান | 

বিলসব কুগ্জে আজু কুহ্থম-শয়ান ॥ 

উচ কুচ হেরই নয়ন স্থুবন্ক। 

উর পর লেপব চন্দনপন্ক ॥ 

আঁয়ব কন্তু পৃূরব অভিলাষ । 

পুন পুন শিবেদয়ে গোবিন্দদাস ॥ 
অ ৮১ 

শব্দ (কনক মুকুরে_সোনার দর্পণে | বিঝায়ব__ 
হষ্ট হইবে । উর পর-_বুকের উপর। 

৪০৩ 

ধানশী 

কুক্থম সেজ পুন সাঁজই 

জারই জাঁরল বাতি। 

বাপসিত খপুরে কপুরে পুন বাসই 

ভৈগেল মদন-ভরীাতি ॥ 



গোবিন্দদাসের পদাবলী ২৪০৫ 

আজু রাই১ সাজলি বাঁসক-সেজ । 

মনমথ লাখ মনোরথে ধায়ল২ 

অঙ্গে অনঙ্গ নাহি তেজহ। 

ঘন ঘন অভরণ অঙ্গে চড়াঁয়ই 

খেনে খেনে তেজই তাই । 

সচকিত নয়নে চমকি খেনেও উঠয়ি 

হেরই নিজ-তন্র-ছাই" ॥ 
কাতর বচনে সম্ভামই সহচরি 

কাহে বিলম্বায়ত কাঁন। 

গোবিন্দদাস ক- হই অব শূনিয়ে 
স্কেত-মুরলি নিসান ॥ 

৭ (১) -১৮৮, ক-বি- তর" ৩৫৭, সং ৩৬১, লাণদ1 ১৭৯1৬ 

"ঃন পুথি ২৯, নু ২৬ সমু ১৫১ 

৮ ও তরু (৩) অঙ্গে অঙ্গে নাহি তেজ-_ক্ষণদ। 

ছায়--ক্ষ (৫) বিলোকনে-_ তর (৬) ঘন--তক 

ছ্ায়-ক্ষ। 

পাঠান্তর- (১) ধনী-ক্ষণদ। (২) মনোরথ ধাবই- 

ন্য/খ)1-__ প্রতীক্ষার অধীরতায় শ্রারাধ। সুসজ্জিত 

শয্যা পুনরায় সাঁজাইতে লাগিলেন ; জালানে বাতি 

হবার জালিতে লাগিলেন। স্থবাদিত সুপারি আবার 

€ দ্বার। স্থগন্ধ করিলেন। তাহার মদনবেগ জনিত 

২ (ভরাতি ) হইতে লাগিল। আজ রাধ। বাসক- 

[ওর জন্য সাজিলেন। লক্ষ লক্ষ মন্ধ মনোরথে 

€দ/বিত হইল; তথাপি অনঙ্গ কোন অঙ্গ ছাঁড়িল না। 

"্রার অলঙ্কার পরিতেছেন, আবার ক্ষণে ক্ষণে উহা! 

['গ করিতেছেন। নিজের দেহের ছায়া দেখিয়াও 

চকিত হইতেছেন। কাতরভাবে সখীকে . জিজ্ঞাস! 

*'রুতেছেন, কানাই দেরি করিতেছেন কেন? গোবিন্দদাস 
₹'খান দিয়। বলিতেছেন যে, শোন মুরলীর ধ্বনির দ্বারা 

তনি সঙ্কেত করিতেছেন । 

৪০৪ 

ধানশী 

বাসিত বারি ক- পৃ'রিত তাম্থুল 

কুক্থমিত মদন-শয়ান । 

উজোর দীপ স- মীপহি জারহু 

বিরচহ চারু বিতান ॥ 

সখি হে কহই ন যায়ে আনন্দ । 

খতু-পতি-রাঁতি অবহু নব নাগর 
মিলবহু শ্টামর চন্দ ॥ 

কুন্থমিত মৌলির- সালক পরিমলে 

ভ্রমর শ্রমরি বহু ভোর। 

মদন-মদালসে ১ সগরিহ যামিনি 

স্থথে বঞ্চব হরি-কোর ॥ 

বিহিপায়ে লাগি মাগি নিব একু বর২ 

চেতন রহ মঝু দেহ। 

গোবিন্দদাস কহই হুবি-পরশহি 
সো পুন হে।ত পন্োহ ॥ 

স।. প. (১) ১৮৯ নগদ ২৩৮, সমুদ্র ১৫" 
ক. বি. ১৪০ তর ৩০৮ 

্ ৬১ গো ৩৩০ 

পাঠান্তর-_(১) মদন-মনে!রথে_ ক্ষ ও তরু (২) এহি 
একু বর_ক্ষ। 

শব্দার্থ__বাসিত-_স্তবাঁপিত। কর্পুরিত তাম্বল__কপ্ুর 
দেওয়। পান। কুস্থমিত মদন-শয়ান--মদনোত্সবের জন্য 

রচিত পুপ্পের দ্বার! আকীর্ণ শখ্য। | বিরচহ চারু বিতান-_ 

স্ন্দর চন্দ্রাতপ (চাদোর়) টাঙ্গাইয়। দাঁও। সখি হে 

কহই না যাঁয়ে আনন্দ_-প্ররাধার মনে কত আনন্দ যে 
আজ তাহার দয়িতের সহিত পরিপূর্ণ মিলন ঘটিবে। এত 

আনন্দ নৈরাশ্টে পরিণত হইবে ইহাই বাসকসজ্জার 

মন্মান্তিক ছুংখ (8865) | সগরিহ যাযিনী-_সাঁরা- 

রাত। বিহিপায়ে লাগি ইত্যাদি-_-আমার শুধু ভয় হইতেছে 
প্রিয়তমের দেখ। পাওয়। মাত্র আমি আনন্দে জ্ঞান ন। 

হারাই ;$ তাই আমি বিধাতার নিকট এই বর প্রার্থন। 

করিব যে, আমার দেহে সে সময়ে যেন চেতনা থাকে । 



২০৬ গোবিন্দদাঁসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

কিন্ত গোবিন্দদাসের মনে এ সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ আছে। 

হরির স্পর্শ লাভ করিলে আর প্রারাধার পক্ষে চেতন! রক্ষা 

কর] সম্ভব হইবে কি? 

৪০৫ 

তথ। রাগ 

তূজগে ভরল পথ কুলিশ-পাত শত 

আর কত বিঘিনি বিথার। 

কুলবতি-গৌরব বাম চরণে ঠেলি 

কুঞ্চে কয়লু অভিসার ॥ 

সজনি কী ফল পাপ পরাণ। 

যাঁমিনি আধ অধিক বহি যাঁওত 

অবহু ন। মীলল কান। 

যতয়ে মনোরথ তত+* ভেল অনরথ 

কান্-পিবিতি অভিলাষে। 

ন। জানিয়ে কোন কলাবতি বাঁন্ধল 

ভা-হ্জঙ্গিনি-পাশে ॥ 

দারুণ ফুলশর কুঞ্ছে বিথাঁরল 

মন্দিরে গুরুজন-গারি। 

গোবিন্দদাঁস কহয়ে দুহু সংশয় 

নিরসব রসিক মুরারি। 

সা, প. (১)--১৯৮ রনমগ্ীরী ১৮, সমুদ্র ১৬১ 

ক. বি. ১৪৩ তরু ৩৪৬, সং ৩৬৩ 

পাঠাস্তর _বরসমঞ্জরীতে আরস্ভ-_হরি হবি কী ভেল 
পাপ পরাণ। যামিনী আধ অধিক বহি যাঁওত। তুজগে 

ভরল পথ ইত্যার্দি। (১) সব-_তরু। 

ব্যাখা।--বর্ধাকালে সঙ্ষেতস্থানে শ্রীরাধা প্রতীক্ষা 

করিয়। রহিয়াছেন। তিনি মনে মনে ভাবিতেছেন-_হায়! 

আজ এই ঘোরতর বর্ধার রাত্রিতে কত শত বজ্রপাত 
হইতেছে, পথে কত সাপ, আরও কত রকমের বিপদ 

মাথায় করিয়। আমি কুষ্ে অভিলার করিলাম; কিন্ত 

তিনি কোথায়? সখি! আর পাপ পরাণ রাখিয়া কি 

ফল? বাত্রির অধিক অংশ কাটিয়। গেল, এখনও তে। 

কানু আসিলেন ন|। মনের আমার যত কিছু বাঁসনা ডিল 

সব বৃথা হইল! আমার মনে দুইটা সংশয় জাগিতেছে, 
হয়তো কোন কলাবতী কামিনী তাহার ভ্ররূপ তুজঙ্গিন' 
পাশে কাকে বাধিয়া তাহার উপর দারুণ ফুলশর মারিঈ, 

অথব| ঘরে 'গুরুজনের গাঁলির ভয়ে তিনি আসিছে 

পারিলেন না। গোবিন্দদাস বলেন-না, না, শত 

রসিক মুরারি আসিয়া তোমার ছুই সংশয়ই যে ভন 
তাহ! প্রমাণ করিবেন । 

৪০৬ 

গান্ধার 

সজনী কর্হ পয়ান। 

পন্থ মিলব তুয়। কান। 

অনুকুল হোঁয়ে বিধাতা । 

তবহি জিয়ব ধনি বাঁধা ॥ 

সেজ সফল তুহ্ জান। 

যেহি খনে করব শয়ান ॥ 

যৌবন মন অভিলাষ। 
পূরব সুরত-বিলাস ॥ 

আনন্দ-লোরে ভরু আখি। 

পুলকে পুরব তনু সাথি ॥ 

গোবিন্দদাস অন্ুতাপে। 

পনি জনি করয়ে বিলাপে ॥ 

অ ৮৩, রসমঞ্জরী ১১ 

ব্যাখ্যা সখি, আর যে ধেধ্য ধরিয়া থাঁকি: 

পারিতেছি না। তুমি যাঁও, দেখিয়া আইস কার ? 

হইয়াছে । হয়তো তোমাকে সবটা পথ যাইতেও হষ্টা 

না। পথেই কান্ছর সঙ্গে তোমার দেখা হইবে। বিধা 

যেন অনুকূল হন! সত্য সত্যই কাঁন্থ যেন আমার কুষ্রে 

অভিমুখে আমিতে থাকেন । তাহা হইলেই বাঁধা বীঁচিবে 

কানাই আমিয়া যখন আমার শয্যায় শয়ন করিবে 

তখনই আমার শধ্য। রচন। করা৷ মফল হইবে--যৌবনে 

মনোভিলাষ স্থরত-বিলাসের ছারা পূর্ণ হইবে। আন 
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ঠাখি ভরিয়া যাইবে । দেহের পুলক মনের আনন্দের 
মন" হইবে । গোবিন্দ্দীসের মনে অনুতাপ হইতেছে, হায় 

1 শরীক যদি না আসেন তাহ] হইলে স্থন্দরী যে 
বাপ করিতে থাকিবে । তাহাকে যেন বিলাপ করিতে 

সম 

৪০৭ 
গুর্জরী রঃ 

ঘন ঘন নীপ সমীপহি শুনিয়ে 

সক্কেত-মুরলী-নিসান। 

রহি রহি বাম পয়োধর ফুরই ১ 

তেই বুঝি মিলব কান ॥ 

দেখ খি। পাপ চতুর্থীকো চাদ। 
হরি-অভিসার এহি বিলম্বায়ত 

পাঁতি কিরণময় ফাঁদ | 

মনহি' মনোরথ চঢ়ুল মনোভব২ 

ধৈরজ ধরন না যাত। 

মণিময় হার ভার জন্গ লাগয়ে 

অভরণ দূর করু গাত ॥ 

ধরণী-শয়নে একু মোহে শোহাঁতত 

কুহ্থম-শয়নে জীউ কাঁপ। 

গোবিন্দদাস কহ গহন-প্রেম-গহ 

দহনে দেওয়াওই ঝাপ। 

" প.(১) ১৯৯, ক. বি. ৭৭ ক্ষণদা ১৯৯, সমুদ্র ১৫১ 
৭ ১৪০, বু ৭, গে! ১০ 

পাঠাস্তর-_ সমুদ্র (১) পন্দই (২) মনমথ। 
শব্ধার্থ__নিসান-_-শবব। শোহাঁওত- শোভা পায়। 

ব্যাখ্যা- প্রতীক্ষায় অধীর হইয়া শ্রীরাধা বলিতেছেন, 
£ই তে। বার বার শুনিতে পাইতেছি কদশ্গাঁছের কাছে 
'রলা সন্কেতধ্বনি করিয়া বাজিতেছে। (সত্যই কি 
বাজিতেছে ? না, তাহার মনে হইতেছে মাত্র? )। থাকিয়! 
ধাকিয়। আমার বাম কুচ স্পন্দিত হইতেছে। এতো। 
২5 সুচনা। তাহা হইলে বুঝি কান্থ আমিবেন। মখি, এ 

দেখ, চতুর্ধার চাদ আকাশ আলে! করিয়। বাখিয়াছে। 
এই বুঝি নিজের কিরণজাল বিস্তার করিয়৷ হরির 

আগমনে বিলম্ব ঘটাইতেছে (ঠাদের আলোতে আসিলে 

পাছে লোকে তাহাকে দেখিয়া ফেলে )। মনই যাহার রথ 

সেই কাম আমার মনে চড়িয়। বসিয়াছে; আর ধেধ্য 

ধরিয়। থাকিতে পারিতেছি ন।| মণিহারও এখন ভার 

বলিয়। মনে হইতেছে ; গা হইতে সব অলঙ্কার দূর করিয়া 
ফেল। এখন ভূমিশধ্যাই আমার শোভ। পায়; কুন্্মশয্যাঁয় 

প্রাণ কীপিতেছে। গোবিন্দদা বলেন, গভীর প্রেমরূপ 

গ্রহ তোমাকে আগুনে ঝাপ দেওয়াইবে দেখিতেছি। 

৪০৮ 
সত 

কামোদ 

কাক সন্দেশে বেশ বনি আয়লু 

সহ্কেত-কেলি-পিকুণ্ট। 

মাধবি-পরিমলে ভরি তন্থ জারই১ 

ফুকরই মধুকর-পুঞ্জ ॥ 

শুন সহচরি অবহ' ন। মিলল কাঁন২। 

নীলজ চীত পিরিতি অন্ঃরোধই" 
তে নাহি যাত পরাণ ॥ 

কান্থুক বচন- অমিয়া-রস-সেচনে 

বেচলু' তন্গ মন জাতি। 
নিজ-কুল-দূষণ ভূষণ করি মানলু 

তেঞ্ি ভেল* এছন শাতি ॥ 

হিমকর-কিরণে গমন অবরোধলৎ 

কী ফল চলবছ' গেহ১। 

গোবিন্দদাস কহ যাই সাত জানউ 

কানু কি তেজল না! নেহ" ॥ 

সা. প. (১)--১৯৪ ক্ষণদ। ৮১১, সমুদ্র ৯৬, 

তরু ৩৬১, স্ ৩৬৪ 

পাঠান্তর--(১) জারল-_ক্ষ (২) শুন মজনি আজু ন! 
মিলাব দারুণ কান--ক্ষ; সজনি ন। মিলল দারুণ কান-_ 

তরু (৩) নিলাজ চিত পিরীতি অনুরোধত- ক্ষ (৪) তে 
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ভেল-ক্ষ (৫) অন্নরোধল--তর। (৬) মন্দির চলত 

সন্দেহ ক্ষ (৭) গোবিন্দদাপ কহ শুন সুন্দরি, কাজকো 

এছন লেহ--ক্ষ 

শব্দার্থ_কান্ক সন্দেশে ইত্যাদি-_-কানাই খবর 
পাঠাইয়াছিলেন বলিয়া বেশ করিম! সন্কেতস্থান ঘে কেলি- 

শিকুঞ্জে সেখানে আসিলাম। কিন্ত কানাই না আপায় 

মধুকরসমূহের গুপ্ন ও মাধবীর স্তগন্ধে একটুও আনন্দ 

পাঁইতেছি ন1; দেহ যেন জলিয়! যাইতেছে । সখি ! কানাই 

বড় ভীষণ লোক, তিনি কথ। দিয়! কথ। বাখিলেন ন।; 

এখনও আসিয়। মিলিত হইলেন ন।। আমার নিল্লজ্জৰ জর্দয় 

এমন লোকের প্রেমের প্রত্যাশা করে। সেই আশাতেই 

প্রাণ এখনও বাহির হইতেছে না। কার ব্যবহার তো 

এই, কিন্তু কথ। ভারি মিষ্টি । সেই অমিয়া-মাখানো কথায় 

ভূলিয়া আমার তঙ্গ মন জাতি সব কিছু তাঁহার পায়ে 

বিকাইয়া দিলাম। নিজের কুলের কলঙ্ককে আমার 

অঙ্গের ভূষণ করিলাম। তাই এখন এইরূপ শান্তি 

পাইতেছি। বোধ হয় চাদের কিরণ উজ্জ্বল থাঁকাঁয় কানাই 

আসিতে পারিতেছেন না। কে জানে কি হইল তার? 

যাক, আর অপেক্ষা করিয়। কি হইবে? আমি বাঁড়ী 
ফিবিয়। যাই । গোবিন্দদাস বলিতেছেন- না, না, ফিরিয়া 

যাইও না; দূতী পাঠাইয়। সত্য জানিয়! লও কান 
প্রেম ত্যাগ করিল ন। কি? (হিমকরকিরণেন তশ্তাগমনং 

রুদ্ধমূ অত্রাবস্থানন্য কিং ফলং গৃহং গচ্ছাম ইত্যর্থেন 

যগ্ঠপি বিপ্রলন্ধাবস্থাং স্থচয়তি তথাপি পুনদু তীপ্রেষণ- 

কথনেন তদবস্থ। [ উৎকঠীবস্থা। ] স্পষ্টীকৃত1__রাধামোহন। 
দূতীপাঁঠানোতে বুঝা যাইতেছে যে, এই পদ বিপ্রলন্ধা 

অবস্থার নহে ; উৎকন্ঠিতা অবস্থার )। 

৪০৯ 

তথ রাগ 

কতহু' প্রেমধন হিয় মাহা সাচি। 

পরিজন১-নয়ন-পহরি কত বাচি॥ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

হাম রহু সম্থেতে অনত রহু কান। 

একলি কুঞ্রে কুস্থম-শর হান ॥ 

এ সখি হৃদয়ে জলত মঝু আগি। 

কঠিন পরাণ রহত কথি লাগি॥ 

যাকর লাগি মনহি মন গোই। 

গঢল মনোরথ ন। চঢল সোই ॥ 

কুলবতি-চরিত পিরিতি লাগি খোই 

হাহ! হবি করি কাননে রোই ॥ 

পন্থ নেহারি নয়ন লয় লাগি। 

ট্রটত রজনি বাঢত অন্তরাগি২ ॥ 

অবন্" মা মীলল শ্যামর-কাঁতি । 

গোবিন্দদাঁস-পন' দীগ-ভরাতি ॥ 

সা. প. (১১১৯ সমুদ্র ১৫৭, তরু ৩৬২ 

পাঠান্তর-__(১) ছুরজন-__ তরু (২) অঙ্গরাগি-_-সদঙ 
শব্দার্থ_সাচি_-সঞ্চয় করিয়। | বাচি__বঞ্চন। করিয়। 

অনত--অন্যত্র । আগি-আগুন। খোই-_খোয়াইল।ম 

ব্যাখ্যা--হৃদয়ের মধ্যে কত প্রেমধন সঞ্চিত করিয়া 

পরিজনদের নয়নরূপ পাহারাকে বঞ্চন। করিয়। আমি সক্ষেত- 

স্থানে আসিলাম : কিন্ত কানাই রহিলেন অন্যত্র । আমাকে 

একল। পাইয় কুস্থমশর যে মদন সে আমাকে পীড 

করিতেছে । সখি। আমার অন্তরের মধ্যে আঞ্চ, 

জলিতেছে। এ কঠিন প্রাণ আছে কি জন্য? যাহার 
জন্য মনে মনে গোপনে মনোরথ অর্থাৎ অভিলাষ তৈয়ার 
করিলাম, সে তাহাতে চড়িল না। কুলবতীর 

সচ্চরিত্রতা তাহা আমি পিরিতের জন্য খোয়াইলাম 

এখন হায় হরি! হায় হরি! করিয়া বনে বনে কাদিয় 

বেড়াইতেছি। পথের দিকে চাহিয় চাহিয়া আমার চু 

লয় পাইতেছে। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া গেল। আমা; 

অনুরাগ অথব। অন্থরীগ-জনিত উৎকা! বাঁড়িতেছে | এখ, 

পথ্যস্ত শ্তাম আদিলেন না। গোবিন্দদাসের প্রভুর দিগ্ত্র: 

হইল না তে? তিনি আধারে পথ ভুলিয়া গেলে, 
না তো? 
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৪১০ 

সৃহই 

মধু-খতু রজনি উজোরল হিমকর 
মলয়-সমীরণ মন্দ । 

কান্স-আশোয়াসে চপল মনোভবে 

মনহি বিথাঁরল ধন্দ ॥ 

সজনি পুন জনি সম্বাদহ কান। 

কালিন্দি-কুলে অবহু' বিরহাঁনলে 

তেজব দগধ পরাণ ॥ 

কিশলয়-দহন- শেজ অব সাঁজহ 

আহুতি চন্দন-পঞ্চ। 

দ্বিজ-কুল-নাদ- মন্ত্রে তন জারব 

দুরে যাঁউ প্রেম-কলঙ্ক। ॥ 

চীত-রতন মনু কাছ পাশে রহু 

অবহু' ন। মীলল যোই । 

গোবিন্দদাঁস কহই ধনি বিরমন্চ 

আপহি" মীলব সোই ॥ 

পু. (১)-- ১৭৯৫ 

১৪৩ 

তব ১১৩ সৃগদ। ১৯।১ ০ 

সং ৩৯ 

পাঠান্তর--ক. বি. পুথি ও সংকীর্তনাম্ৃতে আরম্ত 
-খতুপতিরতি রজনী উজোরল। 

ব্যাখ্যা বসন্তকালের রাত্রি, উজ্জল চন্দ্রালোক, 

মুমন্দ মলয় সমীর বহিতেছে। একে বাহিরে এত সব 

উদ্দাপনার সামগ্রী ; তাহার উপর আবার কাঁনর আশ্বাম- 

ব'পাতে চঞ্চল মদন মনে মনে ধাধার স্ষ্টি করিল (মনে 

হইল সত্যই মে আসিবে )। সখি! আর যেন কান্কে 

খবর পাঠাইও না। আমার প্রাণ তো দগ্ধ হইয়াছেই; 
যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাহাঁও যমুনার তীরে বিরহের 
আগ্রনে পোড়াইয়া ফেলিব। কিশলয়-শধ্যারূপ আগুনের 

চিতা সাজাও (কিশলয়-শয্যায় শুইয়! শ্রীমতীর মনে হয় 
যেন চিতাগ্নিতে শুইয়াছি ); তাহাতে চন্দনপক্ক আহুতি 

*:৪) আর দ্বিজকুল অর্থাৎ পক্ষীদের শবমন্ত্রে অর্থাৎ 

নাদের মধ্যে (ব্রাক্মণদের বেদমৃন্্রের ধ্বনির মধ্যে-এই 

২৭ 

2৩৪) 

ধ্বনি) আমি দেহ পোড়াইয়া ফেলিব। তাহ! হইলে 

আমার (প্রমের কলঙ্ক বিদুরিত হইবে । আমার চিত্তরূপ 
রত্র কার কাছে গচ্ছিত রাখিয়! যাইব; কিন্তু এখনও 

যে সেআগদিলনা। গোবিন্দদাস বলেন, অমন দারুণ 

কম্ম হইতে বিরত হও। তিনি নিজেই আসিবেন। 

৪১১ 

ভূপালী 

দেখ সখি অটমীক রাতি। 

আধ রজনী বহি যাতি ॥ 

দশ দিশ অরুণিম ভেল 

অব হরি ন1 মিলল রে। 

বিহি মোরে বঞ্চল রে ॥ 

কাহে বনায়লু বেশ। 

বিঘটন কান্ুকে। সন্দেশ ॥ 

কাঁহকে। নহ ইহ গারি। 

ধনী জনি হয়ে কুলনারী ॥ 

কেছনে ধরব পরাঁণ। 

কে। এত সহে ফুল-বাণ ॥ 

গোবিন্দদাস যব জান। 

অবহি মিলাওব কান ॥ 

রসমগ্ররী ১৭, ণদ। ৮১০ 

সমুর্ধ ১৫৭ 
সা, প. (১) 7১৯১ 

ক. বি. ১৪৩ 

ব্যাখ্যা কৃষ্ণা অষ্টমীর বাত্িতে শ্রীরাধ। শ্রীকফের 

জন্য সঙ্কেত কুঞ্জে প্রতীক্ষ। করিতেছিলেন । তিনি সত্থীকে 

বলিলেন রাত্রির প্রথম অর্দধে অন্ধকার ছিল--অভিসারের 

স্বযোগ-হৃবিধ। ছিল, কিন্তু অর্ধরাত্রির পর চন্দ্র উদ্দিত 

হইল; দশদিক আলোকিত হইল। এখনও হরি 
আসিলেন না। তাহার কি দোষ? বিধাতাই আমাকে 

বঞ্চিত করিলেন, কেননা আমার ভাগ্য খারাঁপ। আমি 

কেন সাজসজ্জ। করিয়াছিলাম? 

কানুর সঙ্কেত এই অঘটন ঘটাইল। আমি কাহাকেও 



২১৪ গোবিন্বদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

গালি দিব না; কুলনারী হুইয়া কেহ যেন ধনী ( এখানে 

পরের প্রতি অঙুরাঁগিণী ) ন| হয়। এত ফুলবাণের আঘাত 

সহ করিয়া কেমন করিয়া প্রাণ ধরিব? গোবিন্দাস 

যখন জানিতে পারিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে 

কার মিলন ঘটাইয়৷ দিবেন । 

৪১২ 

কামোদ 

রমণি-সমাজে তুহান্রি গুণ ঘোঁষই 
তু" ধনি মোহিনি বাল!। 

জগজন-মোহন মোহন করলি যে 

সাঁজলি যৌবন-ভাল! ॥ 
সজনি অপরূপ বাপর-পদার। 

বাদর-গেহ আজু লেহ বটায়ই 
পূজবি নন্দ-কুমীর ॥ 

ঘন পুন জঘন আসন নিরমাওল 

হিয় মাহ সেজ বিছাই। 
সরসহি চন্দনে কমল যে সঙ্কুল 

নাগর শ্যাম অবগাই ॥ 

পরিমলে লুবধ ভ্রমর জনি ধাওত 

এছন আকুল কান। 

অধরক মধুপানে অবহি মাতায়বি 
গোবিন্দদাস ভালে জান ॥ 

অ ৮২ 

শব্দর্থ--জগজন মোহন, মোহন করলি যে ইত্যাদি-__ 
শ্রীকষ্ণচ জগতকে মোহিত করেন, তীহাকে শ্রীরাধ। মোহিত 

কৰিয়াছেন। 

৪১৩ 

কেদার 

কুণ্ডে কুস্ম হেরি পন্থ নেহারই 
সহচরি মেলি আনন্দে। 

জালিল। 

নিশি-দিশি রতন- প্রর্দিপ কত জারত 

ঝলমল করতহি ছন্দে ॥ 

স্তন্দরি শেজ বিছায়লি রঙ্গে । 

আয়ব মদন- বিনদ বস-গাঁহক 

বিলসব বিনদিনি সঙ্গে ॥ 

মুগমদ চন্দন তন্চ পরিলেপব 

গন্ধ মহোৎসব কুঞজে। 

কোকিল ভ্রমর মনোহর গাঁওই 

মুরছিত রতি-পতি-পুপ্জে ॥ 

কাতর-নয়নে সম্ভাষই লহচরি 

কাহে বিলমায়ত কাঁন। 

গোবিনদাস কহই অব ন। শুনিয়ে 

সঙ্কেত-নুরূলি নিসান ॥ 

অ ৮৪ 

শব্দার্থ_প্রদিপ কত জারত ইত্যাদি--কত প্রদীপ 
মদন-বিনদ রস-গাহক--মদনকে যিনি মোহিত 

করিয়াছেন, সেই মদনমোহন তোমার রমের গ্রাহক হইয় 

আঁমিবেন। মুরছিত রতি-পতি-পুরঞ্জে_ কোকিল, ভ্রমর 

প্রভৃতির ঝস্কার এত সুন্দর যে, কেবল একজন নহে, কিন 

দলে দলে মদন মৃচ্ছিত হইয়। পড়ে । কাহে বিলমায়ত 

কান-_কাঁন্ কেন বিলঙ্গ করিতেছে । 

৪১৪ 

ধানশী 

পরিজন-সকল মন্দির তেজি গেলহি 

চান্দ-গহন দিন লাগি। 

একলি মন্দিরে রহ বর-নাগরি 

নিন্দ-ভরে যামিনি জাগি ॥ 

বিদগধ মাধব রসিক সৃজান। 

বাইক পিরিতি বিনতি নাহি জানসি 

অবিলম্বে করহ পয়াণ ॥ 



গোবিন্দদাসের পদাবন্সী 

মঙ্গল-কলস ঠাম ঠাম পূরল 
চুত পল্লব ধরু তায়। 

সহচরি মেলি রঙ্গ রস কৌতুক 
আনন্দে ওর না পায়॥ 

অভরণ বসন অঙ্গে সব শোহন 
হেরইতে রতি-পতি ভূলে। 

গোবিন্দদাঁস কহই বর-নাগরি 
বিহি তুহে ভেল অন্ুকুলে ॥ 

অ ৮৬, রসমঞ্জরী ১৪ 

শব্দার্থ চান্দ-গহন দিন লাগি চন্দ্রগ্রহণের দিন 
বলিয়। বাড়ীর সকলেই বাহিরে গিয়াছেন। রাইক পিরিতি 

বিনতি নাহি জাঁনসি--সখী মাধবকে যাইয়া বলিতেছেন 

যে, রাইয়ের প্রেম ও তাহার মিনতি বা প্রার্থনা কি তুমি 
জাননা? 

৪১৫ 

শর গান্ধীর 

খতুপতি বাতি উজোরল চন্দ । 
মলয়-সমীরণ কুহুম সুগন্ধ ॥ 

যামিনি আধ অধিক বহি গেল। 

যতহু মনোরথ অনরথ ভেল ॥ 

এ সখি হরি সঞ্জে কি করব দন্দ। 

আপন মনহি' মনোভব মন্দ ॥ 

সে মুখ হেরইতে না রহে মান। 

তাঁকর বশ ভেল কঠিন পরান ॥ 

যাকর বচনে নাহিক বিশোয়াস। 

তাহে কি সন্বাদব গোবিন্দদাস ॥ 

ণ. বি. ৭৭ এবং ১৪১ তরু ৩১৪ 

শবার্থ_যতহু' মনোরথ অনরথ ভেল--আঁমার মনের 
সমস্ত বাসন। বিফল হইল। মনোভব মন্দ ইত্যারদি_ দুষ্ট 

মন্ঘ মনকে বিবশ করিয়াছে; তাই হরির মুখ দেখিলে 

আর মান করা সম্ভব হয় না। শ্রীমস্তাগবতে গোপীগীতে 

২১১ 

(১০৩০।৬) শ্রারুষ্ের স্মিতহাস্তকে “মানিনীনামিতে 

দর্পহরস্মিত:* বল! হইয়াছে। যাকর বচনে নাহিক 
বিশোয়াস ইত্যাদি-__গোবিন্দদাঁস দূতী হইয়। শ্রীরুষ্কের 
সংবাদ আনিয়া দিতে পারেন বটে, কিন্ত যাহার কথায় 

বিশ্বাস করা যায় না, তাহার খবর লইয়। কি দরকার? 

৪১৬ 

কেদর 

উজোর শশধর দীপক জাঁরল১ 

অলি-কুল ঘাঘর রোল । 

হনইতে হরিণী নয়নে দরশাওই 

ওহি ওহি পিক-বোল ॥ 

শুন মাধব মনমথ ফিরত অহেবা । 

একলি নিকুঞ্জেধনী ফুল-শবে জর জর 
পন্থ নেহারই তের! ॥ 

তুহু' অতি মস্থর চলবি ছুরস্তর 
মধু-যামিনী অতি ছোঁটা। 

ও ঘর বাহির করত নিরস্তর 

নিমিখ মানয়ে যুগ-কোটি ॥ 
আঁশা-পাশ গলে লেই বৈঠলি 

প্রেম-কলপতরু-ছায়। 

ন। জানি কি ধরল গরল-ফল 
পারই গোবিন্দদাস রস গায় ॥ 

সা. প. (১১২৭২ 
ক. বি. ১৪১ 

পাঠাস্তর-(১) দীপ পজারল-_সমুদ্র (পজারল-_ 
প্রজ্জালিতঃ- রাধামোহন )। 

ব্যাখ্যা হুনইতে হরিণী নয়নে-_ হুৰিণীর নয়নের মতন 
ধাহার চক্ষ এমন নায়িকাকে মারিবার জন্য নায়ক চোখের 

দেখা 1দয়াছিল আর এখন কোকিলের। ওহি ওহি শব 

করিতেছে । মনমথ ফিরত অহেরা-_অদৃশ্তভাবে মন্মথ 

চলাফির! করিতেছে । তুহু' অতি মন্থর ইত্যাদি--তৃমি বড় 

ক্ষণদ। ১৯1১৩, সমুদ্র ১৫২ 



২১২ 

আন্তে চল; অনেক দূর যাঁইতে হইবে; অথচ বসস্তকাঁলের 

রাত্রি খুব ছোট। 

৪১৭ 

সহ খের 

কপটকে। কন্দ সে। যদুনন্দন 

হামারি গুপত গতিকান্ত। 

অবইতে যামিনী কে। গজগামিনী 

আগে আগোগল পস্থ॥ 

সজনি! কাহে বনায়লু বেশ। 

কুহুমকো৷ শেজ সাজি নিশি জাগণি 

অরুণ উদয় অবশেষ ॥ 

কত কত মরম বেয়াধি সমাধব 

ধরণী-শয়ন কপি সেব।। 

চঢল মনোরথ এছে ন। ছোড়ত 

নিকরুণ মনমথ-দেবা ॥ 

ফুল-শরে জীব রহত কি যাঁওত 

পড়ি বহু প্রেমকে। পঙ্কা ৷ 

গোবিন্দদাস কহ কামনুকো। পিরীতি নহ 

কেবল যুবতী-কলম্কা ॥ 

সা. প. (১১১৯৯ ক্ষণূদা! ২৩1১৭, সং ৩৭০ 
ক. বি. ১৪৩ 

ব্যাখ্য।_-কপটকে। কন্দ_-কপটের মূল । গুপত বতি- 
কান্ত--গ্ুপ্ত প্রেমিক। অবইতে যামিনী-রাত্রিকালে 

আমার কুঞ্জে আমিবার সময় কোন গজগামিনী বোধ হয় 

আগেই তাহাকে পথে আগুলাইয়। লইয়! গিয়াছে । কত 

কত মরম বেয়াধি সমাঁধব ইত্যাঁদি--মাটিতে লুটাইয়। 

পড়িয়া আর কত কত মর্শব্যাধি সীমলাইব? যে মনো- 

বাঞ্ছ। মনে জাগে, সে সহজে ছাড়ে না; কারণ মন্মথদেবের 

মনে করুণ নাই। গোবিন্দদান কহ ইত্যা্দি--কবি 
বলিতেছেন যে, কার এ তে। প্রেম নহে, কেবল যুবতীদের 
নামে কলঙ্ক দেওয়। মাআ। তাহাদের প্রেমের প্রতিদানে 

তিনি প্রেম দেন না দেখিতেছি। 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

৪১৮ 

ধানশী 

উজোর রাঁতি শেজ নব-কিশল্ন 

বাদিত তাল বাৰি। 
এহি উপচারে আজু হবি ভেটব 

এছন মরম হামারি ॥ 

শুন সহচণি কি ফল বেশ-বনানি। 

কাঁনি-পরশমণি পরশ-রস বাধত 

অভরণ সৌতিনী মানি ॥ 
দুধ মণি-কুগুল দুহু' মণি-কম্কণ 

দু নৃপুর ইহ বাখি। 

মুগমদ সিন্দর লোচন-কাজর 

পদ-যাঁবক রতি-সাখি ॥ 

সে! তষ্-পরশে পুলক জন্তু বাধত 

ইথি লাগি চমকে পবাণ। 

গোবিন্দদাস কহই ধনি! 

কা-মরম তুছু জান ॥ 

ধনি ধনি 

সা. প. (১১১৭৬ 

ক. বি. ১৪ 

গো! ৩০, বু ২৭ 

সণ] ১৩1৯, সমুদ ১৫৭ 

তরু ৩৯৯, সং ১৯৪ 

ব্যাখ্য। কাভ-পরশমণি ইত্যাদি-_শ্রীরাধা উজ্জল 

চাঁদনি রাত্রিতে নবকিশলয়ের শ্য। বিছাইয়া, সুবাসিত 

পানীয় জল ও তাম্বল লইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক্ষায় আছেন। 
তিনি আজ কোন অলঙ্কার পরেন নাই । কেননা, কান ঘে 

স্পর্শমণি, তাহার স্পর্শে সব সোনা হইয়। ধাইবে, স্থৃতরাং 

সৌনার গহনা! আর পরিয়া কি হইবে? উহাতে তো 

কেবল কৃষ্ণের ম্পর্শলাভে বাধাই জন্মিবে। গহন] কৃষ্ণের 

আলিঙ্গন পাইবে বলিয়৷ রাধা উহাকে সতীন মনে করেন। 

৪১৯ 

মাধব তরুতলে বাই । 

তুয়৷ পথ পুন পুন চাই ॥ 



গোবিন্দদাঁসের পদাবলী 

আচরে করয়ে শয়ান। 

কত সহে রসের পরাণ ॥ 

কাহে আনাঅলি তাঁয়। 

বেদন বুঝয়ে না জায় ॥ 

গোবিন্দদাস অব ভাম। 

অব চলু' রাইক পাশ ॥ 

রসমগ্জরী ২০ 

শব্দার্থ--আনাঅলি--আনাইলে । 

'তেছেন। 

ভাস-_ভাঁষ, 

৪২০ 

স্থহই 

তোহারি সংবাদে, জাগি মধু১ যাঁমিনী, (গৌরী )। 
শ্বামীক শয়ন সীম সঞ্চে আওল 

গুরু দুরজন দরিঠি চোরি ॥ 

মাধব চলইতে জনি বিলম্বাহ। 

কালিন্দীকুল কুগ্চে কুলকাঁমিনী 

ভামিনী তুয়। পথ চাহ ॥ 
একলি সঙ্কেত নিকেতনে বৈঠলি 

করতলে মুখশশী লই। 

তোহে বিন্দু ক্ষণহি জন্ত মানত যুগশত 

এছন সময় গোই ॥ 

হিয়৷ অভিলাষ হাঁস ক্ষণে রোয়ই 
ক্ষণহি ক্ষণহি মূরছান। 

তুয়া রস পরশ আশে অব জীয়ই 
গোবিন্দদাস পরমাঁণ ॥ 

স]. প. ১)--২৭* 

ক. বি. ১৪৬০ 

পাঠাম্তর-__(১) সব-_ক. বি. 
শব্দার্থ _ন্বামীক শয়ন সীম সঞ্জে ইত্যাদি--শ্রীরাঁধা 

স্বামীর শব্যাপ্রাস্ত হইতে লুকাইয়া আসিল। সে ছুজ্জন 

গরজনের দৃথ্ি কোনমতে এড়াইয়! আসিয়াছিল। 

বিপ্রলবধা 
৪২১ 

টাদনি রজনি উজাগরি নাগরি 

তোহাঁরি পরশ রম সাধে। 

গুরুজন পরিজন পাপ ননদগণ১ 

কুঞ্জে গমন করু বাধে ॥ 

এ হরি কত পরবোঁধব রাই । 

কনয় পুতলি তহ* ঝাঁমরি ভেল জহত 
প্রেমূম অবগাহি ॥ 

বিগলিত কবরী সন্বরি নাহি বান্ধই 

ধরণি লোটায়ই রোই। 

পরবশ দেহ লেহ রম লালসে 

জীবন সৌপলি তোই ॥ 

লাখ আশোয়াস লখই নাহি পাঁরিয়ে 

বহত কি নহি শিশাস। 

তোহাঁরি নাম গুণ শুনি তন পুলকই 

কি কহব গোবিন্দদাল ॥ 

সা. প. (১১১০৫, অ ৮৮ 

ক. বি. ০৯৮৭ 

বৃন্দ।বনের পুথি ২৫ 

পাঠান্তর-_অ. আরম্ত-_ 
হরিণ নয়নি ধনি তেজি নিজ মন্দির 

তুহারি পরশ-সুখ সাধে । 

(১) পহরিগণ (২) তু (৩) জহু। 
শব্দার্থ_-কনয় পুতলি তহ ইত্যার্দি__শ্রীরাধার গাঁয়ের 

রং ছিল সোনার মতন) কিন্ত প্রেমরূপ ধুমরাঁশিতে 

অবগাহন করিয়া তাহার বর্ণ হইয়াছে ঝামার মতন। 

প্রেমকে ধূমের সহিত তুলন! করার মধ্যে বেশ বৈচিত্র্য 
আছে। লেহ রস লালসে--স্সেহ বা প্রেমরসলালনায়। 

৪২২ 

বিহ1গড়। 

হরিণ-নয়নি তেজি নিজ মন্দির 

অবইতে সঙ্কেত ঠামা। 
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তৈখনে চান্দ উদয় ভেল দারুণ 

পসারল কিরণক দামা ॥ 

মাধব তোহে কি বোলব আন। 

বিষম কুস্থম-শরে পাঁজর জর জর 

ধনি জনি তেজই পরাণ। 

মোতিম হার ভার হিয়ে জারই 
কর-কম্কণ ভেল বাঙ্ক। 

সহচরি-কোরে ভোবি তম্থু মোড়ই 

লে।রে ধরণি করু পদ্ব ॥ 

কিশলয় শয়নে গীর নাহি বান্ধই 
চন্দন পবনে মুর্ছাই । 

গোবিন্দদাস কহই হরি অভিসরু 

যতিখনে জীবই রাই ॥ 

ক. বি. ১৪৫) বু ২৬ সমুদ্র ১৬৫, তরু ৩১৯ 

শব্দার্থ-_পসীরল-_বিস্তৃত করিল। কিরণক দাম।__ 
কিরণজাল। ধনি জনি তেজই পরাণ--এমন কর 

যাহাতে সুন্দরী প্রাণ ন৷ হাঁরায়। কর-কঙ্কণ ভেল বাঙ্ক__ 

ৰক্ক মানে জঞ্জাল; হাতের কঙ্কণকে জঞ্জাল মনে করিয়। 

ফেলিয়। দিতে চাঁয়। চন্দন পবনে মুরছাই-_চন্দনে ও 
পবন-বীজনে অঙ্গ শীতল হয় না; সুন্দরী মৃচ্ছিত। হয়। 

তিখনে জীবই রাই-_হে মাধব! যতক্ষণ বাঁধার জীবন 
থাকে তার মধ্যে তুমি অভিসারে যাত্র। কর । 

৪২৩ 

গুঞ্জবী 

খতু-পতি-রাতি বিরহ-জরে জাগবি 
দৃতী উপেখলি বামা। 

প্রিয়-সহচরি বোঁলি১ মোহে পাঠায়লি 
অতয়ে আয়লু' তুয়। ঠাম॥ 

শুন মাধব কর জোড়ি কলম তোয়* । 
মনমথ-রঙ্গে৩ তরঙ্গিত লোচন 

নিমিখে না ছেরবি মোয় ॥£ 

দুর কর আলস আনহি লালস 

চাতুরি-বচন-বিভঙ্গ। 
বরু জীবন হাম তোহে নিরমঞ্চব 

তবহু' ন৷ সৌপব অঙ্গ ॥ 

যাহে শির প্ৌপি কোর পর শৃতিই 
সে। যদি করু বিপরীতে । 

পিরিতিক বীতি এছে তব মিটব 

গোবিন্দদাস রহু ভীতে ॥ 

সা. প. (১)-৯ ১ ক্ষণদ। ৮1১৩, তরু ৩২ 

সমুদ্র ১৬১, রসমগ্জরী 

পাঠীন্তর-__ক্ষণদ| (১) বলি (২) কহিছ মো তে 
(৩) মনমথ রঙ্গে (৪) তুহু' ন। হেরবি মোয়। 

ব্যাখ্যা শ্রীর্ণ প্ররাধার সথীর সঙ্গে সঙ্গম প্রাথন' 

করায় সখী তাহাকে বলিতেছেন--বসস্তকালের রাহি। 

শ্রারাধ। বিরহজরে জাগিয়! বসিয়া আছেন। তিনি সাঁধা?, 
কোন দূতীকে না পাঠাইয়। আমাকে প্রিয় সখী জানি 

পাঠাইয়াছেন, তাই না তোমার কাছে আপিয়াছি' 
মীধব! তোমাকে হাত জোড় করিয়া বলিতেছি_ 

কামপুণ চঞ্চল দৃষ্টিতে এক নিমেষের জন্যও আমার প্র 

দৃষ্টি দিও না। তুমি শ্রীরাঁধার নিকট যাইতে আলম্বাবোঃ 
করিতেছ, কিন্তু তাহ৷ পরিহার কর; অগ্ঠের প্রতি লাল 

ও চাতুধ্যপূর্ণ বচনভঙ্গীও ত্যাগ কর। আমি বরং 
তোমাকে প্রাণ উৎসর্গ করিব, তবুও দ্রেহদান করিব ন! 
আত্মসমর্পণ করিয়া যাহার কোলের উপর লোকে শয় 

করে সে যদি বিপরীত ব্যবহার করে, ব৷ বিশ্বাস ভঃ 

করে, তাহা! হইলে প্রেমের রীতি এভাবে নষ্ট হই 

যাইবে। এই ব্যাপার দেখিয়। গোবিন্দদাস ভীত হই 
রহিলেন। তুলনীয় উজ্জলনীলমণি__ 

দৌত্যেনাগ্য হৃহজ্জনস্ত রহসি প্রাপ্াম্মি তে সন্গিধিং 

কিং কন্দ্পধনূর্তয়ন্করমমূং জগুচ্ছমুদ্যচ্ছসি। 
প্রাণানর্পয়িতাম্মি সম্প্রতি বরং বুন্দাটবীচন্দ্র তে 

ন ত্বেতামসমাপিতপ্রিয়সখীকৃত্যানুবন্ধাং তহ্ুম্ ॥ 
পৃঃ ৩৬৪, বহরমপুর 

অর্থাৎ আজ আমি সুহজ্জনের দৌত্যকাধ্যে তোমা 



গোবিন্দদীসের পদাবলী 

কছ আমিয়াছি, তুমি কেন আমার প্রতি কন্দর্পের 

'ঘু'কর মতন ভয়ঙ্কর তোমার ভ্রগুচ্ছ নিক্ষেপ করিতেছ? 

₹ কন্গাবনচন্দ্র! এখন বরং তোমাতে প্রাণ সমর্পণ করিতে 
* বু. কিন্তু দেহদ্ীন করিতে পারি না, কেনন। এই দেহের 
£»; প্রিয়সখীর কোন কৃত্যই সম্পন্ন কর! হয় নাই। 

৪২৪ 

পতুপতি-রাতি উজাগর জরজর 
দূতিক নিকটে বোলাই। 

নিজ করে বেশ বনাই আদর করি স্থন্দরি 
নাগর নিকট পাঠাই ॥ 

সহচরি চলি গেও শ্যামরূ পাশ। 

গলে অন্ধর ধরি যুগল কর জোরি 

কহত মধুরিম ভাষ ॥ 

চল চল চতুর শিরোমণি নাগর 

অলস পরিহরি দূরে। 

৪২৫ 

ধানশী 

পন্থ নেহারি বারি ঝরু লোচনে 

অধর নিরস ঘন শ্বাস। 

করতলে বদন সঘন অবলম্বই 

গুনি গুনি জিবন নিরাশ ॥ 

মাধব কাহে আশোয়ামলি রাম] । 

সগরিহু' যামিনি জাগি পোহায়ল 

কাঁমিনি সঙ্কেত ঠামা ॥ 

হরি হরি বোলি ধরণি ধরি রোয়ত 

বোলত গদ গদ ভাখ। 

নীল গগন হেরি তোহারি ভরম ভরে 

বিহি সঞ্জে মাগয়ে পাখ ॥ 

কি করব চন্দ্র চন্দন-ঘন-লেপন 

কিশলম কুস্থম-শয়ান | 

আন বেয়াঁধি আন পয়ে ওষধি 

গোবিন্দদাস নাহি জান ॥ 
রাই তোহারি কুগ্ধে সই লুটত 

বমন ভিজায়ই লোবে ॥ 

রঙ্গশালে একলে বরনাগর 

রঙ্গ মগন ভরিপূর । 

চঞ্চল চিত করয়ে মন মানস 

গদগদ বচন মধুর ॥ 

দৃতিক হাত পাকড় করি লেগুল 

কেশ ধরল একহাতে । 

কত পরকাঁর হাত ছোড়ায়ই 

বেশ খণ্ডিত ভেল তাহে ॥ 

ধম ধস জীবন ধাই চলি আয়লু 
রাই নিয়ড়ে উপনীত । 

গোবিন্দদাস অতএ আহ মানিয়ে 

দূতিক দেখি বিপরীত ॥ 

»]. প. (১)-২০৪ সমুদ্র ১৬৫, তর ৩৬৬ 

ক.বি ১৪৫, নু ২৫ 

ব্যাখ্যা নীল গগন হেরি ইত্যার্দি-সখী আসিয়। 

শ্রকষ্ণকে এ্রীরাধার অবস্থ। জানাইতেছেন যে, সে নীল 

আকাশের পানে চাহিয়। বর্ণসাদৃশ্ের জন্য মনে করে 
তোমাঁকেই বুঝি দেখিতে পাইল; তাই সে তোমার সহিত 

মিলিত হইবার আশায় (আকাশে উড়িয়। যাইবার 

জন্য ) বিধাতার নিকট পাখা' প্রার্থম৷ করে । 

৪২৬ 

তথা রাগ 

উত্তর না পাই যাই সখি কুগ্তহি 
£. বে. ১৫১২ 

মন্তব্য- এই পদটির ভণিতা দেখিয়া মনে হয় ষে, 

ৃতী শ্রীকুষ্ণ কর্তৃক উপতুক্ত হইয়াছেন । 

রাই-নিয়ড়ে উপনীত | 

তোহারি সম্বাদ কহিতে ভেল গদগদ 

হেরি চমকি ভেল ভীত ॥ 



২১৬ গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

স্নন্দরি কানু মিলন ভেল ভঙ্গ । পরভত বোলে ডোলে সব অস্তর 
নিশি-পতি-কাঁতি মলিন অব হেরিয়ে উঠি বসি রজনি পোহায় ॥ 

টুটল সব পরবদ্ধ ॥ শীতল চন্দ গরল সম লাগয়ে 
এত শুনি বাই পাঁই মন ছুখচয় মলয়জ পবন হুতাশ। 

চললিহ অব নিজ গেহ। লোচন-নীর থীর নহি বান্ধই 

রজনি উজাগর নাহ পদ্থ পর কান্দই গোবিন্দদাঁস ॥ 

মীলল ঝাঁমর দেহ ॥ অ ৮৯ 
দুর সঞ্জে নাগর রাই-বদন ছেরি শব্দার্থ কাঁনন মাহ পৈঠলু ইত্যাদি__কান্নর কথ 

টনি হে ভের ভাত বিশ্বাস করিয়। আমি নিজের ঘর ছাড়িয়া বনের মধ 
ডি 2555 আসিয়! প্রবেশ করিলাম। কানু রহল দূরে ইত্যার্দি-কি। 

ইহ কিয়ে পিপিতিক রীত। কান্গর পরিবর্তে মন্মথ অনর্থের রূপে দ্বারে আসিয়া! ৮ 
ক. বি. ১৪১ ৩ব, ৩৬৭ দিল। পরভীত বোলে ভোলে সব অন্তর-_-কোকিলে' 

শব্দার্থ নিশি-পতি-কাতি_ চন্দ্রের মতন কান্তি ছিল ডাকে বুক কাঁপিতে থাকে (উহা বিচ্ছেদের ব্যথাবে 
প্রক্জের, কিন্তু এখন তিনি রাধার বিরহে মলিনবণ আরও নাঁড়াইয়! দেয় )। 

হইয়াছেন; তাহার সব অতষ্ঠান ব। চেষ্ট। ( পরবন্ধ ) নষ্ট 

হইয়াছে । বূজনি উজাগর ইত্যাধি--প্রীরাধা মাধবের 

দুঃখের কথ শুনিয়া তাহার কাছে যাইতেছিলেন, এমন ক 

সময় পথের মধ্যে দেখিলেন যে, শ্রীরুষ্ণ অ।পিতেছেন। গাঁন্ধার 
রাত্রি জাগরণের চিহ্ন তাহার চোখেমুখে ও দেহের রং জনি উজোরল চান্দে। 

সত্যই ঝামার মতন হইয়াছে। হেরি হেরি ধনি কান্দে ॥ 

পরতৃত লহু লহু নাদ। 

শুনইতে বড় পরমাদ ॥ 

নব বিদগধ রমিক মুরাঁরি। 

কাহে আশোয়াসলি নারি ॥ 

ধানশী ছটপদ ধরণি শয়ান। 
মন্দির তেজি কানন মাহ পৈঠলু কত সহ অবলা-পরাণ ॥ 

কানু-বচন প্রতি আশে। নিমিখ কলপ করি মান। 

অভরণ বসন যে অঙ্গে চঢ়ায়লু গোবিন্দদাস সব জান ॥ 

তাম্বুল-কপুর-সুবাসে ॥ অ৮৭ 

সজনী সে। মঝু বিপরিত ভেল। ব্যাখ্যা__কাহে আশোয়াসলি নারি-_মাধব! কেন 

কানু রহল দূরে অনরথ আসি দ্বারে নারীকে আশ্বীস দিয়াছিলে যে, তুমি কুঞ্জে আমিবে 

মনমথ দরশন দেল ॥ নিমিখ কলপ করি মান- এক নিমিষের বিরহকেও এক 

ফুলশরে জর জব সকল কলেবর কল্প পরিমিত কাঁল বলিয়া মনে করে। তুলনীয় শ্রীচৈতন্ 

কাতর মহি গড়ি যায়। লিখিত “নিমেষেণ যুগায়িতম্।” 



গোবিন্দদাসের পদাবলী ২১৭ 

৪২৯ গুণ-মণি গুণহি লুবধ মন বান্ধল 

ভান-কিরণ যছু অঙ্গ না পরশই বিপরিত-স্থরত-বিলাস । 

অঙ্গন বাহির ন ধাতি। উচ-কুচ-কঞ্ুক বাদ্ধি হিয়! ঝাঁপল 
সো আজ যাঁমিনী কুঞ্জে একাকিনী দেই বাছ-যুগ-পাশ॥ 

তিমিরে পোহায়ল রাঁতি ॥ দূতিক হাতে পাতি লিখি পঠাঁয়লি 
মাধব কোন করব তোহে রোখ। কিশলয় কাঁজর-লোরে। 
যাকর চীত পিরিতি লাগি দগধয়ে গোবিন্দদাস পহু অবহু না৷ আওল 

সোপলি তাকর দোখ ॥ কি পাই রহল তহি ভোরে ॥ 

তেছন মধুর প্রেম তুছ' ছোড়লি 

বেঁধলি হৃদয় মাহ! শেল। 

চপল পরাণ তেজব মানিনি 

ইথে কিএ সংশয় ভেল।॥ 

তুহু' নব নাগর নাগরিগণ মগ্ডিত 

স্থথে করহ অব রাজ । 

গোবিন্দদাস কহই পুন মাধব 

জনি করএ হেন অকাঁজ ॥ 

অ ৮৫, রসমগ্রারী ২২ 

শব্দার্থ_-বিঘটিত হোঁয়ল-_বিনষ্ট হইল। নিঝিক অবধি 
বহি গেল--বাত্রির যতক্ষণের মধ্যে আপার কথ। ছিল, 

ততক্ষণ উত্তীণ হইয়া গেল। হরি পরিণাহ, কাহ পর 

সাজল-মেঘ যেমন এক জায়গা হইতে সপিয়৷ অন্ত 

জায়গায় যায়, একষ্খরূপ মেঘাড়ম্বরও তেমনি অন্ত 

কোথায় যাইয়া সঙ্জিত হইল-_তাহাতে আমার বুকে 

যেন দারুণ শেল বিদ্ধিল। পাতি লিখি পঠায়লি ইত্যার্দি-_ 

কচিপাতার উপন কাজল আর চোখের জল দিয় পত্র 

লিখিয়। পাঠাইলাম । 

শব্দার্থ-তোহে রোখ--তোমার প্রতি রোঁষ। 
মাপলি তাঁকর দোখ--তাহাকে দোঁষ দিলে । বেঁধলি 

দয মাহ! শেল-_তাহার অন্তরের মধ্যে যেন শেল বিদ্ধ 

7 (১)---১৫৩ 

» এব ১৫১৯ 

কপলে। ৪৩১ 

কার লাগিয়া, জাগিয়৷ পোহাইম্ু 

এ চারি প্রহর বাতি। 

এতদিনে সই . নিশ্চয় জানিলু' 

টাই নিঠুর পুরুষ জাতি ॥ 
মঙ্গল গুর্জরী যতনে সাজিলু ফুলের শেজ 

সহ্থেত লাগি রজনি হম জাগরি গন্ধে মহ মহ করে। 

সহচরি-গণ কবি সঙ্গ। অঙ্গ ছটফটি সহন না যায় 

ন। জানিয়ে কাহে আজু বিঘটিত হোয়ল দারুণ বিরহজরে ॥ 

আন-আন রস-রঙ্গ ॥ মেঘ দুরু ছুরু দাছুরি বোলে 

সজনী নিশিক অবধি বহি গেল। বিঝা ঝিনিবিনি বোলে । 

হবি পরিণাহ কাহ পর সাজল ঘোর আদ্দিয়ারে বিজুরি ছটায় 

মোহে দেই দারুণ শেল ॥ হিয়ার পুতুলি দোলে ॥ 
৮ 



২১৮ গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

চিতের আগুনি চিতে নিভাইতে 

যেমত করে পরাণ। 

কাভর এমন চপল চরিত 

দাল গোবিন্দ গান ॥ 

ক. বি. ১৫০, সা. প.-- (১) ১৯৭ 

৪৩২ 

দ্তিহিত ভাল মন্দ নাজানিয়ে 
মাহ মগন প্রতিয়াশে। 

কেশ বিথারি চরণে পড়ি সাঁধলু 

সবিনয় মধুরিম ভামে ॥ 

কৈছে মনরথ কিছুঈ না! জানিয়ে 
নিশ্চয় ন। আয়ল নাহ। 

তব হাম কি করব ফিরি চলি আয়লু 

মনরথে পরল দেহ ॥ 

বাই কহত বাণি কে তব সঙ্গিনি 

চঞ্চল সে। বরনাহ। 

তুয়া পানে চাহিতে আপুনি উপকার 

হামারি সমুখ ছাড়ি যাহ ॥ 

কহিতে কহিতে ধনি লোচন পুন পুন 

বুক মুখ ভিজল লোরে। 

গোবিন্দদাস কহত পরবোধয়ি 

বাই ললিতা করু কোরে ॥ 

ক. বি. ১৫১৫ 

৪৩৩ 

ঘন ঘন দীঘ নিশ্বাস ছোড়ত 

চৌদিগে সহচরি ষায়। 
শ্যাম হ্বায় করি কোন ফুকারই 

মুরছিত ধরণি লোটায়। 

তেজল মনিময় হার বিভূষণ 
বলন ভূষণ করু দূর । 

সখি মুখ হেরইতে 

হরি হরি কে। দেই 

হাহ। হরি হরি 

ললিতা কহত তুহু 

পুন এক সহচরি 

রাই কহত যদি 

ললিত কহত কথা 

ক. বি. ১৫১৬ 

এছন শুন রূপ 

ন। জানিয়ে কোন 

ছলছল লোচন 

কান কান করি ঝুর ॥ 

দারুণ বাঁধা । 

কহতহি বেরি বেরি 

বিলপতি রোদতি বাধ! ॥ 

অবোধিনী হোঁয়লি 

ভে গেলি বাউড়ি পার । 

ভেজি তাহে আনব 

এছন প্রেমকী ধাবা ॥ 

কহলহি ললিং 

তু যাই আনহ কান । 

মঞ্চবি যাঁয়ব 

গোবিন্দদাস গুণ গান । 

৪8৩৪ 

মঞ্চজরি চলতি 

পন্থহি কর অন্তমান। 

কুর্ধে হাম পায়ব 

না জানিয়ে কী করব কান ॥ 

হরি হরি বিহি কিয়ে করয়ে নেরাশ। 

এছন কহি এক কুঞ্জে প্রবেশল 

রলমঞ্জরি রূপে 

রাই আয়ল বলি 

বমমঞ্জরি 

গোবিন্দদাস 

ক.বি ১৫১৭ 

কানক দরশন আশ ॥ 

কুঞ্জ আলোকিত 

চমকি উঠল তহি শ্যাম। 

নাগর ধায়ল 

দূতি করল পরণাম ॥ 

কহে শুন মাধব 

হাম নহে তোহারিক রাধা । 

কহত পুনহি পুন 

প্রেম করবি তুহ বাঁধা ॥ 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

থণ্ডিতা 

৪৩৫ 

শ্রী রাগ 

ধবজ-বজাহুশ-পঙ্কজ-কলিতম্। 

ব্রজ-বনিতা1-কুচ-কুঙ্কম-ললিতম্ ॥ 

বন্দে গিরিবর-ধর-পদ-কমলম্। 
কমলা-করকমলাঞ্চিতমমলম্ ॥ 

মঞ্জুল-মণি-নৃপুর-রমণীয়ম্। 
অচপল-কুল-রমণী-কমঙ্সীয়ম্ ॥ 

অতিলোহিতমতিরোহিত-ভাসম্। 

মধু-মধুপীকৃত-গোবিন্দদাসম্ ॥ 

সং প. (১)--৪২ তরু ৩৭৯, সমূদ ১৬৮ 

অর্থ- ধবজ, বজ, অর্শ ও পদ্মচিহযুক্ত ব্রজবনিতার 
*চব কুঙ্কমে শোভিত, কমলাঁদেবীর করপন্মে পূজিত 

গন্ধিরের অমল পদ্দকমলে প্রণীম করি। উহ মঞ্জুল 

১৭-মগ্ীরে রমণীয় এবং অচপল কুল-রমণীগণের কমনীয়। 
£ পদ্ধুগল স্থলোহিত ও অবিলুপ্র কান্তিযুক্ত । উহার মধুর 
২*ন গোবিন্দদাস। রাঁধামোহন সাকুর এই পদটিকে 
' পার পদ বলিয়! নিয়লিখিতভাঁবে ব্যাখা! করিয়াছেন-- 

হে গিরিধর, তুমি যে সামান্য মন্তম্য নহ তাহা গর্গ 

শন বাঁকা হইতে জান। গিয়াছিল। তারপর আবার 

গাবপ্ধন গিরি ধারণ করিয়া তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ 

দ্খেইয়াছ। এখন আবার বাঞ্িত। নায়িকার কুচগিরি 

"রণছার। নৃতন মাহাজ্সা প্রচার করিতেছ। তোমার 
তম দেবতার সঙ্গে আমাদের মতন মানবীর ঘনিষ্ঠত। কি 
নুর? তাই দূর হইতে তোমার পদ্দকমলে প্রণাম করি। 
তানীর পদকমল পূর্বে ব্রজ অর্থাৎ বৈকুঃস্থিত নায়িকাঁদের 
চকুঙ্ধমে শোভিত হইত। এখন গোষ্ঠবাসিনী তোমার 
গা কোন দেবীর কুচকুস্কমে শোভিত হইয়াছে। 
“কে এ সুবিমল পদযুগ লক্ষ্মীর করকমলদ্বারা অগ্চিত 

ই। এখন এ ময়ল! পদযূগ কমল! নায়ী যুথেশ্বকী 
চক পূজিত হইতেছে । তোমার প্রিয়তমার পদনৃপুর 
[্ল হইয়া তোমার পায়ের শোভা বাড়াইয়াছে। উহা 

২১৪ 

কুলাঙ্গনাদের বাঞ্চিত হইয়া তাহাদের চাঁপল্য প্রকাশ 

করিতেছে । উহ! তোমার প্রিয়ার পর্দের অলক্তক- 

যুক্ত হুইয়া লালবর্ণ ধারণ করিয়াছে । হে গোবিন্দ, 

নায়িকার দাসরূপে তুমি তাহাকে তোমার দেহকমলের 

মধুর ভ্রমরী করিয়া তুলিয়াছ। 

৪৩৬ 

গান্ধার 

শুন মাধব কোন কলাবতি সোই। 

প্রেম হেম গি আপন বঙঈ দেই 
এ হেন সাঁজায়লি তোই ॥ 

নয়নক অঞ্জন অধরে তেল রঞ্জিত 

নয়নহি' তাম্থল দাগ । 

সিন্দুর-বিন্দু চণ্গন-ইন্দু ঝাঁপল 
উব পর যাবক রাগ ॥ 

মদন সোনার ভরি রূপ-লালসে 

তাহে দেয়ল নখ-রেহ। 

কোন গোডারি তোহে অব পরশব 

হেরি তুয়] ঝামর দেহ ॥ 

অব রস-লাঁলদ কিয়ে দরশায়সি 

নীলজ দেহ মৈলান। 

গোবিন্দদাস কহ আপন পরশ দেহ 

হেম ধরউ নিজ কান ॥ 

সা. প (১)--২১২ তর---৩৭১ 

পাঠাস্তর--সা. প. আরস্ত--নয়নক অঞ্চনে অধর 

ভেল রগ্ভিত। 

শব্দার্থ_প্রেম হেম গহি-_প্রেমরূপ দ্বর্ণ লইয়া। 
রঙ্গ__রং। উর পর-_বুকের উপর | সোনার-_স্বর্ণকার। 

মৈলান- ম্লান । 
ব্যাখ্যা মাধব অপর নায়িকার সঙ্গে বিলাম করিয়া 

শ্রীরাধার নিকট আসিলে তিনি মাঁধবের অধরে কাজলের 

চিহ্ন, নয়নে তাক্বংলরাগ, কপালে সিশ্বুরবিন্দুর ছাপ ও 



২২৬ গোবিনদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

বক্ষে নখচিহু দেখিয়। বলিতেছেন-_শুন মাধব! কোন্ 

কলাবতী সে, যে তোমাঁর প্রেমরূপ মোনা চুরি করিয়! 
তাহার নিজের রং দিয়া তোমাকে এমন করিয়া সাজাইল? 

তুমি তাহার নয়ন চুম্বন কবিয়াছিলে, তাই তাহার নয়নের 
কাঁজলে তোমার অধর রধিত হইয়াছে । সেও তার পাঁন- 

খাঁওয়। লাল অধর দিয়। তোমার নয়ন চুন্বন করায় তোমার 
চোখের উপর তাশ্ব'লের দাগ রহিয়াছে । তোমার কপালে 
যে চন্দনবিন্বুক্ষপ চন্দ্র ছিল তা5। ঢাক পড়িয়াছে 

তাহার কপালের মিন্দুরবিন্দুর ছাঁপে। মধনরূপ স্বণকার 

বোধ হয় তোমার রূপলাঁললায় মন্ত হইয়। বুকে 

স্থন্দবীর নখের চিহ্ন লাগাঁইল। ন্বর্ণকারের। যেমন বিভিন্ন 

ধাতু মিশাইতে পারে, তেমনি যেন মদন স্ব্ণকার প্রেমিক- 

প্রেমিকার চিত্ত মিশাইয়। এক কবিতে পারে-_এই ব্যঞ্জন]। 
এখন এমন গ্রাম্যাকে আছে যে, তোমার এই ঝামার 

বরণ দেহ দেখিয়া! উহা ছু'ইবে? এখন তুমি তোমার 

নিল্লজ্ঞ শান দেহ লইয়। আঁর কি রসলালল। দেখাইতেছ ? 

গোবিন্দদাঁল শ্রীরুষ্ণের পক্ষ লইয়া! বলিতেছেন, তাহার তো 
লোহার মত রং হইয়াছে, তুমি স্পর্শমণি, তোমার স্পর্শ 

দিয়। আবার তাহাকে উজ্জল সোন। করিয়া! লও । 

৪৩৭ 

বজনি উজাগর, লোচনে কাঁজর 

অধরহি ভেল ত সৌউরা । 

নিশ্বর বপু সিন্দুর মিটায়ল 

অলিকে পৈঠল ভ্রমর ॥ 

মাধব চল চল কপট অন্থরাগি। 
সে! পুণ্যবতি হোয় যতনে আরাধব 

ষে। রহু তুয়া৷ মনে লাগি ॥ 

ষো মুখ হেবি খীণ শশধর 
সে। মুখ কাঁজরে মলিন । 

অরুণ নয়ান কপটে কত রাখবি 
প্রতি অঙ্গে রতি-রণচিন্ ॥ 

কত কত ভুবনে আছয়ে রস নাগরি 

ত৷ সম পুণ্যবতি কোই । 

পীতান্বর তব নাম মিটায়ল 

নীলাম্বর ধরু মোই ॥ 

সে। বর নাগরি রসময় সাঁগরি 

তোহু তাহ রস পরকাশ। 

ধাহ। সোই নাগবি তাহা অব চল হরি 

কহতহি গোবিন্দদান ॥ 

ক. বি. ১৪৯ 

শব্দার্থ _নিশ্বর বপুসিন্দর মিটায়ল__ তোমার নি 

মতন কাঁলে। বরণ, এখন সিন্দর লাগিয়া! লাল হই 

অলিকে পৈঠল ভ্রমরাঁ_কালে। ভ্রমর। যেন লাল মৌমাছিবন 
প্রবেশ করিয়াছে । যে! মুখ হেরি খীণ শশধর ইত 

_যে মুখ দেখিয়া লঙ্জ।য় চন্দ্র ক্ষীণত1 পাইয়াছে, 
মুখ এখন কাজরে মলিন হইয়াছে । নীলাম্থর ধরু মোঃ 

_ সুন্দরীর নীলাপ্বর পরিয়া তুমি আমিয়াছ, তাঁই তেম? 
পীতাস্বর নাম ঘুচিয়৷ নীলাম্বর হইল। 

৪৩৮ 

গান্ধার 

আদরে বাদর করি কত বরিখসি, 

বচন-অমিয়া-রস-ধার]। 

ও রস-সাগরে ডুবি মরত জঙ্গ 
পুণ-ফলে পায়লু পার] ॥ 

মাধব বুঝলু'২ তোহে অবগাহি। 
নাগরি লাখ ভরল তুয়া অস্তর 

কো পরবেশব তাহি ॥ 
কী ফল ইঙ্গিত নয়ন-তরঙ্গিত 

সঙ্গিত মনমথ ফান্দে। 

তুহু' নাগর গুরু মোহে পড়ায়লি 
কপট-প্রেমময় বান্ধে ॥ 



গোবিন্দদীসের পদাবলী 

দুর কর লালস বসিক-শিরোমণি 

ব্রজ-রমণীগণ-দেবা। 

গোবিন্দদাঁস কতন্ু' গুণ গায়ত 

তুয়! চরণে মঝু সেব।" ॥ 

7, প. (১)--১৬৪ 

ক এব. ১৫০ 

ক্ষণদ! ২০1৫, সমুদ্র ১৭৩ 
তরু ৩৭৬ 

পাঠান্তর__ক্ষণদ। (১) কত কত বরিখপি (২) বুঝলুমু 
(৩) গাঁওব (৪) তোহাঁরি চরণে বহু সেব|। 

ব্যাখ্যা মাধব, তোমার এখন কথায় অমুতরসধার! 

করিয়া পড়িতেছে ; আদর উছলাইয়! উঠিতেছে। তোমার 
এ রসসাঁগরে বোঁধ হয় ডুবিয়াই মরিব। কেবল পুণ্যের 

ফল পার হইলাম । তোমার অন্তরের মধ্যে অবগাহন 

কপ্রিয় বুঝিলাম যে, উহ! এক আধজন নহে, লাখ নাঁগরীতে 

পরিপূর্ণ; কাহার সাধ্য আর সেই হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ 

করে? এখন আর চোখের ভঙ্গীতে ইঙ্গিত করিয়। অথব 

এরলীর গানরূপ মন্মথের ফাদ পাঁতিয়। লাভ কি? তুমি 
নগর গুরু হইয়া আমাকে শিখাইলে কি করিয়া প্রেমের 

ছল। করিতে হয়। হে ব্রজরমণীদের দেবত।! রমিকদের 

চড়ামণি! তুমি আমার প্রতি লালসা তাঁগ কর। 
গোঁবিন্দদাস বলেন তোমার চরণেই আমার সেব। রহুক; 

তোঁম।রই গুণ গাহিব-_শ্রীকষ্ণের নহে । 

৪৩৯ 

বিভাষ 

ডগমগ অরুণ উজাগরে লোচন 

উরে নখ পরতিত রেখা । 

রৃতি-রণে রমণি পরাঁভব মানই 
দেয়ল রতি-জয়-লেখ। ॥ 

মাধব অব কি কহব তুয়৷ আগে । 
ন। জানিয়ে বতি-রস ও স্থথ সম্পদ 

কি ফল তুয়! অনুরাগে ॥ 

রৃতি-রসে অলস অবশ দিঠি মস্থর 
নিরবধি নিন্দক সেবা । 

২২১ 

কোন কলাবতি করি কত আরতি 

পূজল মনম্থ দেব ॥ 

বচন রচন করি কিয়ে পরবোধসি 

নিরবধি অস্তবে সোই। 

গোবিন্দদাস কহ পরশ-তুল নহ 

পরশনে বস নাহি হোই ॥ 

ক বি. ১৪০ 

শব্দার্থ উজাগরে লোচন-ধাত্বি জাগিয়। তোমার 
চোখ লাল টকটকে হইয়াছে । উরে নখ ইত্যার্দি-_ 

তোমার বুকে নখের চিহ্ স্পষ্ট দেখা যাঁউতেছে। উহ! 

দেখিয়া মনে হয় যেন বতিরণে পরাজয় স্বীকার করিয়! 

কামিনী তৌমাকে জয়পত্র লিখিয়া দিয়াছে (আর তুমি 
সগর্বেব তাঁহ। সকলকে দেখাইতেছ )। নিরবধি নিন্দক 

সেবা_ চোখে এখন ঘুম যেন লাগিয়াই আছে। সেইজন্য 

পুষ্টি মন্থর ও অবশ; ভাল করিয়। তাঁকাইতেও পাবিতেছ 

ন।। কোন্ কলাবতি ইতাদি-কোৌন্ কলীবতী নাগরী 
কত আন্তি ব ভক্তি করিয়। মন্মথের পুজ! করিয়াছিল; 

তাই সে তোমার মতন কামুক প্রণয়ী পাইয়াছে। এখন 
আর কতকগুলি চাঁটবাঁক্য রচন। করিয়া আমাকে কি 
প্রবোধ দ্িতেছ ? তোমার হৃদয়ে সেই নাগবীই নিরবধি 

বিরাঁজ করিতেছে | আমার স্থান কোথায়? গোবিন্দদাস 

শ্রীরাধার পক্ষ হুইয়। শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন, তুমি স্পর্শের 
যোগ্য নহ; তোমাকে স্পর্শ করিলে কোন আনন্দ হয় না। 

তরু ৩৮৩ 

8৪০ 

ভূপালী 

প্রতি-অঙ্গে রৃতিচিহন আখি ঢুলুঢুল। 
খসিল কেশ-বেশ মালতি বকুল ॥ 

চল চল মাধব ভোহছে পরণাম। 

গোডাই সকল নিশি আয়লি বিহান ॥ 

হাঁম রহল জাগি নিশি একসবিয়া | 
চাতুরি ন! কর চল শতঘরিয়া! ॥ 



২২২ 

চল চল মাধব চল পুনরায় । 

দগধ শরীর দগধ কত আর॥ 

চল চল মাধব চল নিজ বান। 

অতয়ে নিবেদল গোবিন্দদাস ॥ 

অ ৯১ 

শব্দার্থ_-একসবিয়া_-এক। এক । শতঘরিয়া--এক 
ঘরে নহে, শত ঘরে যে বিহার করিয়! বেড়ায়। 

৪৪১ 

বিভাঁষ 

আকুল চিকুর চার শিখি-চন্দ্রক 

ভালহি' সিন্দর দহন] । 

চন্দন-চান্দ মাহ] 

তাছে বেকত তিন-নয়ন। ॥ 

মাঁধব অব তুহু শঙ্কর দেবা। 
জাগর-পুণফলে প্রাতরে ভেটলু 

দুরহি দুরে রহ সেব। ॥ 

ধুমর ভেল সব তশ্চ 

সোই ভসম-সম ভেল। 

তোহারি বিলৌকনে মঝু মনে মনসিজ 

মনরথ১ সঞ্জে জরি গেল ॥ 

তবহু'ং বসন ধর কাহে দিগম্বর 

শঙ্কর নিয়ম উপেখি। 

গোবিন্দদাঁস কহই পর-অন্বর 

গণইতে লেখি না লেখি । 

মুগমদ লাগল 

চন্দন-বেণু- 

বৃ২২ রসমঞ্ীরী ৩৪, সমুদ্র ১৭ 
গং ৩৭৮, তর ৪৯৫ 

পাঠীস্তর-_রসমপ্রীতে আরম্ভ-_আজ হুহু" শঙ্কর 
দেবা। (১) মনমথ---সং (২) অবহৃ--সং | 

মস্তব্য--এই পদটি সংকীর্তনামুতে উদ্ধৃত নিয়লিখিত 

প্রাচীন প্লোকটার ভাব লইয়া লিখিত-- 

গোবিন্দদাঁসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

চূড়াচন্ত্রকমণ্তিতাঁলিকতটে সিন্দুরমুদ্রাশিখা' 
তদ্চ্চন্দনচন্ত্রমধ্য বিলসৎকত্তুরিকা লোচনম্। 

তেন ত্রান্ধক.তব লোকদহন। দগ্ধ: স মে মন্মথ- 

স্তদ্দরাৎ প্রণমাম্যুমাধবমহে! ত্বামপ্যদ্দিগবাসসম্॥ 

অর্থাং_তোমার চুড়ায় যে শিখিপুচ্ছ আছে তাহাঁর বারা 

অলগ্কৃত ললাটদেশে পিন্দরের ছাপই হইয়াছে শিখা, 

সেইরূপ চন্দনরূপ চন্দ্রের মধ্যে শোভা পাইতেছে যে কন্মর' 

তাহাই হইয়াছে নয়ন (শিবের তৃতীয় নয়ন )) সেইজন্ 

তোমার মধ্যে দেখিতেছি লোককে দহনকা'রী ত্রান্ধকত|। 

আমার প্রতি অভিলাষ (মন্মথ ) তাহাতেই পুড়িয়া 

গিয়াছে। সেইজন্য দূর হইতেই দিগন্বর ন। হওয়। উমাধব 

( উমার স্বামী ) ভোমাকে আমি প্রণাম করি। 

ব্যাখ্য।--তোমার কেশপাশ আকুল (হইয়। জটার 

মতন দেখা তেছে ), চড়ার উপর ময়ুরপুচ্ছ (সর্পের আকৃতি 

বিশি্ই শিবের মাথার সাপের মত ); ললাটে সিন্দুধ 

( তোমার প্রিয়ার কপালে কপাল লাগায় সিন্দরের দাগ 

লাঁগিয়াছে ) অগ্নির মত দেখাইতেছে। ললাটের চন্দনের 

ফোটার মধ্যে কঞষ্চবর্ণ মুগমদবিন্দু লাগায় উহ। তৃতীয় 

নয়নরূপে প্রকাশিত হইয়াছে । মাঁধব ! এখন তুমি শঙ্করদেব 

হইয়াছ। রাত্রিজাগরণরূপ পুণ্যের ফলে সকালে আজ 

আমার শিবঠাঁকুরের দর্শন মিলিল; অত বড় দেবতাকে 

কি কাছে আসিতে বলিতে পারি! তাহাকে দূর হইতেই 

আমার প্রণাম জানাইতেছি। (শ্রীকৃষ্ণ বলিতে পারেন, 
আমি যর্দি শিব তাহা হইলে আমার গায়ে ভন্ম 

কোথায়? তাহার উত্তর এই যে) চন্দনরেণুর দ্বারা 

তোমার সকল অঙ্গ ধূসর হইয়াছে, উহাই ভশ্মের মতন । 

তোমার দৃষ্টিপাতেই আমার মনের মনসিজ কামদেবের 

সঙ্গে পুড়িয়া গেল (তুমি অন্য নারীর সম্ভোগ-চিহ্ 

ধারণ করিয়া আসায় তোমার সম্বন্ধে আমার ঘা কিছু 

অভিলাষ ছিল তাহা পুড়িয়৷ গেল )। তুমি সব দিক্ দিয়াই 

শঙ্কর, কেবল দিগগ্ধর শঙ্করের রীতি লঙ্ঘন করিয়া কাপড় 

পরিয়া আছ কেন? তাহার উত্তরে গোবিন্দদাস “লিখি 

না-লিখি' ভাবিয়া বলিতেছেন--ও কাপড়খানিও তো 
উহার নিজের নয়) প্রিয়ার বদন পরিয়া আছেন । 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

তাহা খুব সুক্ম বলিয়। তাহাকে কাপড় বলিয়াই ধরা 

যায় না। 

৪8৪২ 

স্থৃহই 

সহজেই গোরি বোখে তিন লৌচন 

কেশরি জিনি মাঁঝা খীণ। 

হৃদয় পাষাণ বচনে অন্কমাঁনিয়ে 

শৈলম্থতাঁকর চীন ॥ 

স্থন্দবি অব তুনু' চণ্ডি বিভঙ্গ | 
যব হাম শঙ্র তুয়। নিজ কিন্কর 

দেওবি মোহে আধ অঙ্গ ॥ 

কালিয় কুটিল ভাঙ ভজঙ্গম১ 

সম্বরূ তাকর দন্ত । 

পশুপতি দোখে রোখে নাহি সমুঝিছ্ধে 

ইহ নহ শন নিশুভ্তত ॥ 

দহন মনোৌভবে তোহি জিয়াঁওবি 

ঈষত হাসি-বরদানে। 

তুয়। পরসাদে বাদ সব খগুন' 

গোবিন্দদাম পরমাঁণে ॥ 

*- পি (১)-০৯ 
ক. গি. ১৫১, বু ৯৩ 

পাঠীস্তর-(১) ভাঙ-যুগ ভঙ্গিম-তরু (২) রোখ 

নাহি সমুবিয়ে--তরু (৩) হাম নহ শুস্ত নিশুন্ভ_-তরু 
1৭) খণ্ুয়ে- তক । 

মন্তব্য--এই পদটী সংকীর্তনাম্ৃতধূত নিয়লিখিত 

শোকের ভাব লইয়! রচিত-_ 

গৌরী কেশরিমধাম ত্রিনয়না রোষাকুলালোকনৈঃ 

কাঠিন্যাছিদিতাব্রিরীজতনয়। কালী ভ্রবোর্ভঙ্গতঃ | 
ত্বং চস্তীতি বিলোক্য মানিনি কথং ন ্যামহং শঙ্করঃ 

তম্মাৎ কামিনি শঙ্করে পশুপতাবর্ধাঙ্গমঙ্গীকুরু | 

অথাং-তুমি গৌরী, সিংহের মতন তোমার কটিদেশ; 
কোধের দ্বারা আকুল দৃষ্টির জন্য তুমি ত্রিনয়ন] ঃ কঠোরতাঁর 

সমুদ্র ১৭১, তর ৪০৬, সং ৩৭৯ 

২৩ 

জন্য তুমি পর্ববতরাঁজের কন্যা বলিয়। বিদ্দিত1) ক্রকুটার 
কুটিলতার জন্য কালী হইয়াছ। তুমি যখন চণ্ডী হুইয়াছ, 
তখন আমি কেন শঙ্কর হইব না? সেইজন্য হে কামিনি, 

শঙ্কর পশুপতিতে অর্দশরীর স্বীকার কর। 

ব্যাখ্যা-তুমি সহজেই গৌরী, এখন বোষে যেন 
তোমার তিন চোখ হইয়াছে (ছুই চোখ দিয়া লোকে 

যাহা দেখিতে পায় না এমন সব জিনিষ তুমি বাগিয়। 
আমার দেহে দেখিতেছ, তাই মনে হয় তোমার একটি 

তৃতীয় নয়ন হইয়ীছে ): গৌবীর মতন তুমিও সিংহকে 
পরাজিত করিয়াছ তোমার ক্ষীণ কটিদেশ দিয়া। 

গৌরী পাষাণরাঁজ হিমীলয়ের কন্যা, তুমিও বোধ হয় এ 
রকম কিছু হইবে, না হইলে তোমার হৃদয় এমন পাষাণের 

মতন হইল কি করিয়া? তোমার কথা শুনিয়া মনে 

হয় তোমার হৃদয় পাধাণ। স্বন্দরি। তুমি এখন চণ্তীর 

প্রকৃতি ধারণ করিয়াছ। আমাকে যখন তুমি শঙ্কর 

বলিয়া ঠিক করিয়াছ আর তুমি যখন গৌরী, তাহ হইলে 
তোমার নিজদান আমাকে গৌরীর মতন অর্দ অঙ্গ দিতে 
হইবে ( হরগৌরী যেমন একই তনু হন, আমরাও তাঁই 
হইব) | তোমার ভ্রযুগলের ভঙ্গী কেমন কাঁল ও কুটিল 

দেখাইতেছে; উহাদের দস্ত সঙ্গমণ কর; অর্থাৎ আমার 

প্রতি সরল নয়নে তাকাও-আঁমি তো শুস্ত নিশুস্তভ নহি 

যে, আমাকে বধ করিবে-আমি নিতান্তই পণুপতি ( শিব 

অথব। গো-পালক ), সুতরাং বোক। মাচষ আমার দোষ 

দেখিয়া রাগ কর। উচিত নহে । তোমার মনের মনোভব 

দগ্ধ হইয়! গিয়াছে বলিতেছ, তাহাঁও পুনরুজ্জীবিত কর! 

কিছু কঠিন নহে। একটু হাসিরূপ বরদানে তাহ! 
জীবনলাঁভ করিবে । তোমার রুপা হইলে সব বিপদ্ দুর 
হয় গোবিন্দদাসই তাহার প্রমাণ। 
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বিভাষ 

নখ-পদ হৃদয়ে তোঁহারি । 

অন্তর জলত হামারি ॥ 



২৪ 

অধরহি' কাজর তোর । 

বদন মলিন ভেল মোর । 

হাম উজাগরি রাঁতি। 

তুয়া আখি অরুণিম কাতি । 

কাহে মিনতি করু কান। 

তুন্' হাম একই পরাণ । 
হামাবি বোঁদন-অভিলাঁষ। 

তুহু ভেল গদগদ ভাষ॥ 

সবে নহ তচ তন সঙ্গ। 

হাম গোরি তু শ্তাম-অঙ্গ ॥ 

অতয়ে চলহ নিজ বাস। 

কহতহি' গোবিন্দদাস ॥ 

সা প. (১)--৯১০, বু সত 

মন্তব্য--এই পদটা সংকীত্তনামৃতে ধৃত নিম্নলিখিত 

প্রাচীন কবিতার ভাবান্ঘবাঁদ-_ 

ত্বংপীনোরমি পাণিজক্ষতমিতে। জাজল্যতে মে মন: 

ত্বদ্বিশ্বাধরচ্দ্ধি কঙ্জলমিতঃ শ্ামায়িতং মে মুখম্। 
যামিন্তাং মম জাগবাত্তব দৃশৌ শোণায়মানে ততো! 
দেহাদ্ধ- কিমু যাঁচসে হি ভগবন্নেকেব যন্ৌ তষ্টঃ ॥ 

অর্থাৎ_-তোঁমাঁর পীন বক্ষস্থলে নখক্ষত-_ এদিকে আমার 

মন দাউ দাউ করিয়া জলিতেছে ; তোমার বিষ্বাধরকে 

চুম্বন করিয়া কজ্জল বর্তমান--এদিকে আমার মুখ কালো 

হইয়াছে; বাত্রিতে আমি জাগরণ কর্সিলাম বলিয়। তোমার 

চোঁথ ছুটী লাল হুইয়ীছে। সেইজন্য হে ভগবন্! তুমি 

আমার দেহার্ধমীত্র কেন প্রার্থন। করিতেছ ? আমাদের 

দুজনের শরীর তো৷ একই । অন্যরতিচিহৃহু:খিতা প্রকরণে 

সছুক্তিকর্ণীমৃতের একটা শ্লৌোকেও এই রকম মশ্মাস্তিক 

পরিহাসযুক্ত নায়িকার উক্তি দেখ যায়_- 
হংহে। কাস্ত রহোগতেন ভবতা। যৎ পূর্ববমাবেদ্দিতং 

নিভিন্ন। তহুরীবয়োরিতি ময়] তজ্জাতমস্থ স্ফুটম্। 
কামিন্ত। ম্মরবেদনীকুলহৃদ। বঃ কেলিকালে কতঃ 

নোহত্যর্থং কথমন্তথ। তুদতি মামেষ তদোট্টব্রণঃ ॥ 
২২৪১ 

অর্থাংহে কান্ত! তুমি পূর্বে গোপনে আমাকে যে 

ভর ৪২৩, সং ৩৮০, স্মূদদ ১৭৪ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

বলিয়াছিলে যে, আমাদের দুইজনের দেহ পৃথক্ নয়, তাহ। 

আজ স্পষ্ট জানিতে পারিলাম। তাহ! না হইলে কেলি- 

সময়ে মদনবেদনায় আকুল হৃদয়ে কামিনী তোমার ঠোটে 
যে ব্রণ করিয়াছে তাহ! আমাকে কেন তীত্র ছুঃখ 

দিতেছে? 
ব্যাখ্য।_ তোমার বুকে নখের চিহ্ন, কিন্তু হৃদয় 

জলিতেছে আমার । তোমার অধরে কাজলের দগ, 

কিন্তু বদন মলিন হইল আমার । আমি রাত্রি জাগন্ৎ 

করিয়। থাকিলাম, কিন্তু ভোমার চোখছুটী লাল হইল, 

কানাই, তুমি আমার অর্দাঙ্গ লাঁভ করিবার জন্য আর 

মিনতি করিতেছ কেন? তোমার আমার তো। একই 

প্রাণ। ছুঃখে আমার কীাদিতে ইচ্ছা করিতেছে, কিনব 

বাকা গদ্গদ হইয়াছে তোমার । একটী বিষয়ে কেবল 

উভয়ের মধো পার্থক্য দেখিতেছি এই যে, তনুর সঙ্গে 

তন্গর মিল নাই--আমি গৌরী, তুমি শ্ামবর্ণ। অতএব 
এখন নিজের বাড়ী চলি যাও, ইহাই গোবিন্দদা 

বলিতেছেন । 
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কাহ নখ-চিহ চিহ্ছলি তুহ' স্থন্দরি 
এহ নব কুস্কম-রেহ । 

কাজর-ভরমে মরমে কিয়ে গঞ্জমি 

ঘন মগমদ-পদ এহ ॥ 

স্ন্দরি মঝু মনে লাগল ধন্দ। 

অপরূপ রোখে দোঁখ করি মানসি 

ধিনহি' তরুণি দিঠি মন্দ ॥ 

গৌরিক হেরি বৈরি সম মাঁনসি 
উর পর যাবক-ভানে। 

ফাঁগুক বিন্দু ইন্দু-মুখি নিন্দসি 

সিন্দর করি অনুমানে ॥ 

তোহারি সম্বাদে জাগি সব যামিনি 

তভৈ গেল অরুণ নয়ান। 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

তুহ' পুন পালটি মোহে পরিবাদসি 
গোবিন্দদাল পরমাণ ॥ 

চপ. (১)-২১১ তরু ৪২৪, সং ৩৮১ 

ক এ ১৫১, বু২ও 

মন্তব্য উজ্জবলনীলমণিতে ধৃষ্ট নায়কের উদাহরণে 

”£ ৪৬ ) নিম্নলিখিত শ্লোকটা *দত্ত হইয়াছে । ইহারই 

"প লইয়া এই পদ লেখ!-- 
নথাস্ক। ন শ্যামে ঘনঘুস্থণরেখাততিরিয়ং 

ন লাক্ষান্ত:ক্রংরে পরিচিন্ন গিরেগৈরিকমিদম্। 

ধেয়ং ধৎসে চিত্র বত ম্বগমদেহপ্যঞ্জনতয়] 

তরুণ্যান্তে দৃষ্টিঃ কিমিব বিপরীতা স্থিতিরভূৎ ॥ 

শর্থাংশ্ামের শরীরে নখের চিহ্ন নহে, নিবিড় 

কুদ্দমরেখাসমূহ ; হে অন্তক্র,রা! ইহা! লাক্ষা নহে, 

চনিয়া লও এটি গিরির গৈরিক। ইহ খুবই বিস্ময়কর 
মনে হইতেছে যে, তুমি মৃগমদকে অঞ্জন মনে করিতেছ। 

উদ তরুণী, তোমার দৃষ্টি কি করিয়! এরূপ বিপরীত স্থিতি 
₹-5 করিল? এক দেখিতে অন্য দোখলে কি করিয়া ? 

ব্যাখ্যা তুমি নখচিহ্ু কোথায় দেখিলে? হ্ন্দরি ! 

এ যে নবকুষ্বমের রেখা । কাজল মনে করিয়া তুমি 

আ্াকে মন্ম-গঞ্ধনা দিতেছ, কিন্তু ইহা ঘন ম্বগমদদের 

চক্মান্র। সুন্দরি! আমার মনে ধাধ! লাগিতেছে। 

হে'খার ভীষণ রাগ হইয়াছে, তাই মব কিছুই আমার 

দেষ বলিয়া মনে করিতেছ। তুমি তরুণী; দিনের 
বেলাতেই তোমার চোখের দৃষ্টি খারাপ হইল। গৈরিক 

দেখিয়া তুমি ভাবিতেছ এ বুঝি বুকে আলতার দাগ-__ 
্রাং উহাকে শক্র বলিয়া মনে করিতেছ। হে চন্দ্রাননে, 

তুমি ফাগুয়ার বিন্দুকে পিন্দুর অনুমান করিয়াছ। আর 

হামার যে চোখ লাল দেখিতেছ তাহার কারণ তোমার 

এবর লইবার জন্য সারারাত্রি জাগিয়াছি বলিয়া। 
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ববাড়ী 

শঙ্কর বরতে আলু পরবেশলো 

দারুণ গুরুজন -বাল। 

৪ 

২২৫ 

অতয়ে সে সরস পরশ বিহি বাধল 

কী ফল নয়নহি লোল॥ 

মাধব ভোহারি চরণে পরণাম 

ছ্বিজগণ কঠিন মৌন মোহে লাগল 

কহলছ' বিহি ভেল বাম ॥ 

দূর কর হার তোহাবি রচিত 

অব রহু বেশক সাধ । 

শুবণহু' একু কুক্ুম যব হেরই 

ননদি করত পরমাদ ॥ 

এ মধু মাস আশ হাম বঞ্চিত 

জনি কহ কপট বিলাপ। 

কর সঙ্কেত কতছু সমুঝাওব 

কহতহি গোবিনদাস ॥ 

সমুদ্র ১৭২ 

শব্দার্থ_ পরবেশলো-_ প্রবেশ করিলাম, আবস্ত 

করিলাম । দ্বিজগণ কঠিন মৌন মোহে লাগল -ছ্বিজগণের 

পক্ষেও কঠিন যে মৌনব্রত, আমি তাহ লইয়াছি। 

সমুবাওব বুঝাইব। 

ব্যাখ্যা শ্রীকৃষ্ণের ধুষ্ট নায়কোচিত বাক্য শুনিয়া 

প্রীরাধ। অতিশয় দ্ধ হইলেও ধীরত্ব অবলম্বনপূর্বক মৌন 

রহিয়। করসঙ্কেতে বলিতেছন_ আজ আমি শঙ্করব্রত 

আরম্ত করিয়াছি । গুরুজনেরা ভীষণ বকাবকি করেন। 

সেইজন্। তোমার সরস স্পর্শে বিধাত। বাধা দিল। স্থৃতরাং 

নয়নের জল ফেলিয়! কি লাভ? আমি দ্বিজগণের পক্ষেও 

যে মৌনব্রত পালন করা কঠিন, তাহ। লইয়াছি। বলিলাম 

তো। বিধাতা বাম হইয়াছেন। তুমি তোমার রচিত মালা 

সরাইয়া লও; এখন বেশভূষা করার সাধ দুরে থাকুক। 

কা.ন যদি একটি ফুলও দেখিতে পায় তাহা হলে ননদী 

গ্রমাদদ ঘটাইবে। এই বলম্তমাসের আনন্দ হইতে আমি 

বঞ্চিত হইলাম । কেননা, আমার এই কঠিন ব্রতদশায় 

তোমার সঙ্গে কথ! বলাও নিষেধ। তুমি যেন ছল করিয় 

বিলাসের কথ। বলিও ন1। গোবিন্দদাস বলেন, হাতের 

সক্কেতে আব কত বুঝাইব? 



২২৬ গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

৪৪৬ (ক) 

ভূপালী 

রজনী গোডায়লি রতি-নুখ-সাধে। 

বিহানে তেজলি তাঁহে কোন অপরাধে 

মোই চগ্ডি তু শঙ্কর দেব। 

তন্তর-আধ দেয়ব তাহে যাই সেব ॥ 

কি কহব যে সব কয়লি তুহু কাজ। 
লাজ পায়বি অব রঙ্গিনি- সমাজ ॥ 

ভাগল মহচরি না নোলই কোই । 

পাঁলটি চলল মুখে অচর গোষ্ট ॥ 

বন হেরি অঙ্গে ভাঙ্গল ছন্দ। 

পুন কি কহব তোহে কৈতব ছন্দ ॥ 

গোবিন্দদাস চললি আগুপারি। 

আয়ল মন্দিরে কোই লখই না পারি ॥ 

তির ৪০৭ 

৪৪৬ (খ) 

শ্রী রাগ 

যাঁমিনি জাগি অলস দিঠি-পন্থজে 
কামিনি-অধরক রাগ । 

বান্ধুলি-অরুণ অধরে ভেল কাজর 

ভাল পরি অলতক দাগ। 

মাধব ছুর কর কপট স্থনেহ। 

হাতক কন্কণ কিয়ে দরপণে হেবি 

চল তুছ' তাকর গেহ ॥ 

সে। ম্মর-সমর- সুধীর কলাবতি 

রতিরণে বিমুখ না ভেল। 

নথর কৃপাণে হানি উর অস্তর 

প্রেম রতন হরি নেল॥ 

প্রেমধন হীন পুরুষে অব কে। ধনি 

জানি করব বিশোয়াস। 

গুণবিশ্ধ হার সাখি এক তুয়! হিয়ে 
দোসর গোবিন্দদাস ॥ 

তরু ৪*৯ 

ব্যাখ্যা বাত্রি জাগিয়া তোমার নয়ন-কমল অলি 

হইয়াছে অর্থাৎ ঘুমে ঢুলুঢুলু করিতেছে, তাহার উপর 
আবার কামিনীর পান খাওয়া! ঠোটের দাগ লাগি” 

রহিয়াছে । যে অধর ছিল তোমার বাধুলি ফুলের মহন 
লাল, তাহ! এখন সেই কামিনীর চোখের কাজল লাগ: 

কাল হইয়াছে। কপালে তোমার আলতার দা”)! 

মাধব! এখন কপটপ্রেমে আর দরকার নাই। হাঙর 

ক্ষণ কি আবার আয়নায় দেখিতে হয় নাকি? তোর 

বেশভৃষাতেই সব বুঝা গেল। তুমি তার বাড়ীতেই যা 

সে রতিযুদ্ধে ধীরা ও কৌশলময়ী ; সে যুদ্ধে সে বিগ 
হয়না। সে তাহার নখরূপ কৃপাণ তোমার বুকের মাদা 

হানিয়! প্রেমরতু চুরি করিয়া লইল। এখন সেই প্রেমধন- 
হীন পুরুষকে কোন্ স্থন্দরী বিশ্বাস করিবে? তোমার 

বুকে যে বিনা স্থতার হার। নখের চিহ্বের মাল! ) রহিয়াছে, 

তাহাই সাক্ষী দিতেছে । আর সাক্ষী গোবিন্দদাস। 

সং ৩৮১, সমুদ্র ১৭৭ 

৪৪৭ 

ধানশী 

জানলু' রে হরি তোহারি সোহাগ । 

যাকএ দেহলি রজনি গোডায়লি 

তাহি করহ অচ্রাগ ॥ 

রতি-রণ-পণ্ডিত বেশ অথগ্ডিত 

ঘন ঘন মোড়মি অঙ্গ। 

তে অনুমানিয়ে বেকত উজাগরি 

বিঘটিত ভামিনি-সঙ্গ ॥ 

মতি অন্থরূপ গতি এহ বচন সতি 

আজু দেখলু পরতেক। 

ষে। পরবঞ্চক বিহি তাহে বঞ্চউ 

ছুরজন দেখি না দেখ ॥ 



গোবিন্দদ্বাসের পদাবলী 

তুহু রস-সাগর বিদগধ নাগর 

হাঁম মুগধিনি কুল-নারী। 

গোবিন্দদাস কহই তুয়া হরি সঞ্জে 

অনুনয় বুঝই না পারি ॥ 

(১১২১৩, কবি ১৪৮ তরু ৪২৫ 

ন্যাখযা- শ্রীকৃষ্ণ প্রভাতে শ্রীরাধার কুঞ্জে যে বেশে 

গেছেন তাহা বিপধ্যস্ত নহে দেখিয়া! শ্রীরাধ। 

'প করিয়া বলিতেছেন-_-হরি ! তোমার প্রেম খুব 
যাঁর দেউড়ীতে রাত কাটাইলে তাহাকে 

*লপাম1! দেখাও, যাও। তুমি যে কেমন রতিরণে 

€₹ তা তোমার অখগ্ডিত (যাহ! কোন প্রকারে 

ছল হয় নাই ) বেশ দেখিয়। বুঝ! যাইতেছে । ঘন 

অঙ্গ মোড়ামুড়ি দ্িতেছ ; ইহাতে তোমার রাত জাগ!। 

" মায়িকা-সস্ভোগে অপামর্থ;ও বুঝ! যাইতেছে । যার 
নম মতি, তার তেমন গতি হয়, এ বচনের সত্যতা 

নর ক্ষেত্রে আন প্রত্যক্ষ দেখিলাম । যে পরকে বঞ্চনা 

” বিধি তাহাকে বঞ্চিত করেন_ ইহা ঢুঙ্জনের। 

'ঘ।৪ দেখে না। তুমি হইলে বসের সাগর, রসিক নাগর, 
* বোকা-সোকা কুলবধূ। গোবিন্দদাস বলিতেছেন 
'ইরির সঙ্গে তোমার অন্নয় বুঝা যায় না। 

নছি। 

8৪৮ 

ধানশী 

সখিগণ যেলি বনু ভরছন কেল। 

মানিনি শুনি কিছু উতর ন! দেল।॥ 

কোপে কহয়ে শুন নাগর কান। 
এতন্' করায়মি কাহে অপমান ॥ 

কাহে তুহু' পুন পুন দগধমি মোয়। 

যাহ চলি তুহু যাহ! নিবসয়ে সোয়। 

১ 

অতয়ে চলহ তৃহু' যাহা নিজ বাস 

ঝুকি কহত বেরি গোবিন্দদাস ॥ 

তরু ৪২৮ 

শব্দার্থ_ভরছন--ভতৎ্পনা | যাহ! নিবসয়ে সোয়__ 
সে যেখানে বাস করে। ঝুকি কহত বেরি--বঝৌোঁক 
দিয়! ফের বলিতেছেন । 

৪৪৯ 

ভূপালী 

( রসময়ি ) না কর পরের বোলে ইহ পরতিত | 

ন। হয় করহ শাস্তি যে হয় উচিত॥ 

অন্তর আসিব বলি শুনি ব্রজরাজ। 

রোথে রাখল মুঝে মন্দির মাঝ ॥ 

আমার দ্বিগুণ ছুখ তোমার লাগিয়া। 

অতয়ে অরুণ আখি রজনি জ।গিয়। ॥ 

ন। জানিয়| ন| শুনিয়। বোল পরিবাঁদ। 

আপনার মনে জানি নাহি অপরাধ ॥ 

শপথি করিয়া! বলি কর অবধান। 

স্বপনেহ তোম। বিনে নাহি জানি আন । 

নয়ন অরুণ কোপে কাপে বর তনু । 

কুটিল ভূরুর ভয়ে 'ভাজে ফুল-ধন ॥ 

মিনতি করিয়। বলি বিনোদিনীর পায়। 

অন্গগত জনে উপেখিতে ন] যুয়ায় ॥ 

সমুখ সহিতে নারি বিমুখ তোমার । 

হাসিয়া সম্ভাষ গোবিন্দদাসে আর ॥ 

অ »২ 

এবার্থ_পরতিত-_প্রতীত, বিশ্বাস। অস্তর আসিব 
বলি শুনি ব্রজরাজ ইতাদি--পিতা নন্দ শুনিয়াছিলেন যে, 

আমি কিছুক্ষণ বাদে আপিব, তাই রাগ করিয়া ( বোখে ) 

আমাকে ঘরে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। 



৮ গোবিন্দদাঁসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

৪৫০ 

বিভাষ 

এ ধনি জর্ন কহ কাক সন্দেশ। 

বেকত তুহারি মুখ কহই সবহু' ছুখ 

কী ফল বচন বিশেষ ॥ 

সে। ঘটপদমম সবছ' কুহ্থমে রম 

অলকা-তিলক] বিলুপ্ত হইয়াছে । বাদস্বকুঞ্জে বুকে কীট 
বিধিয়াছিল তাই দেহের জোতি শ্লান হইয়াছে। 

গোবিন্দদাস বলিতেছেন, কি করিবে ও বেচারা। এক 

করিতে যাইয়া অন্য ঘটিল। শ্রীরুষ্খূপ বিধাতার সঙ্গে 
পড়িলে কি-ই বা না ঘটিতে পারে? 

হুম তাঁহে এ হেন গডারি। 

জানি তিহ্হিক সথধি আরতি পঠাগলু' 

তো হেন প্রাণ পিয়ারি ॥ 

এ তুয় অধর ভ্রমর পয়ে দংখল 

লোরে কাঁজর ঝরি গেল। 

জানলু পস্থ ছরম জলে ধোয়ল 

অলক তিলক দুরে গেল ॥ 

নীল-নিকুঞ্জ কণ্টক হিয়ে লাগল 

ঝামর ভেলহি জোতি। 

গোবিন্দদাস ভণ আন করিতে আন 

বিহি সঞ্জে কিয়ে নহি হোতি। 

সা. প. (১)--২১৫, বু ২৪ অঃ ১০৯ 

পাঠাস্তর- সা প. আরম্ত--যে। ষটপদ সম সবহ' 

কুহ্মে রম। 

*9াখ,1-শ্রীরাধ। শ্রীকষ্ের নিকট যে সথীকে 

পাঠাইয়াছিলেন, সে উপহ্ক্তা হইয়। আসিলে শ্রীরাধ। 

বলিতেছেন- _কাচ্ুর খবর যেন বলিও না, তোমার 

মুখের ভাবেই ব্যক্ত হইতেছে যে, তাহার কত 

দুঃখ হইয়াছে-আর কথা বলিয়। কি হইবে? দে 
ভ্রমবের মতন সব ফুলেই রমণ করিয়া বেড়ায়; 

আমি আবাব গ্রাম্য, তাই আমাকে মনে লাগে না। 

তাহার মতিগতি জানি বলিয়াই তোমার মতন প্রাণের 

সযীকে পাঠাইলাম। তারপর তীব্র বিদ্রপ করিয়! 

বলিতেছেন, আহ! তোমার কত কষ্ট হইয়াছে । অধর 
ভ্রমরে দংশন করিয়াছে, চোখের জলে কাজল ধুইয়! 
গিয়াছে, পথের শ্রমে ঘাম বাহির হইয়াছিল, তাই তোমার 

৪৫১ 

পঠমঞ্জরী 

সবহ' আপন ভবনে গেল। 

স্থবদনি-চিতে চমক ডেল ॥ 

নাস! পরশি রহল ধন্দ। 

ইষত হালসয়ে বয়ন-চন্দ ॥ 

সথি হে অপরূপ বর-কাঁন। 

কাহ] গেও মঝু সে হেন মান ॥ 

যে কিছু কয়ল রমিক-রাজ। 

কহিতে অবহু' বাসিয়ে লাজ ॥ 

বিছ্াপতি কহে এছন কান। 

দাস গোবিন্দ ও রস ভান ॥ 

তরু ৪৪৪ 

মান 

৪৫২ *_ 
শ্ীরাগ 

দূর সঞ্ঞে নয়নে নয়নে জনি১ হেরবি 

নিয়ড়ে রহবি শির লাই। 

পরশিতে নিরসি২ করহি কর বারবি 

যতনে রোখ নিরমাই ॥ 

সুন্দরি অতয়ে শিখায়ব তোঁয়। 

বিনহি মানে ধনি সে1৩ বহুবন্পভ 

কবছ আপন বশ হোঁয় ॥ 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

পুছইতে গোরি চমকি মুখ মোড়বি 

হসইতে জনি তুহ হাস। 
করইতে মিনতি শুনই নাহি শুনবি 

কহবি আনহি আন ভাষ ॥ 

পড়ইতে চরণে বারি দিঠি প?জে 
পূজবি সো মুখচন্দ। 

গোবিন্দদাস কহ যাক হৃদয়ে রহ 
তাহে কিঃ এতহ' পরবন্ধ ॥ 

৬রু ৫২৭, অ ৯৯ 

ক্ষণদ। ২০।৯ 

পাঠান্তর-_-(১) নাহি--তরু (২) শিহরি-ক্ষ 

(৩) কিয়ে-_ক্ষ (৪) মে ক্ষ। 

শব্দার্থ _নিয়ড়ে_নিকটে। শির লাই-_মাথা নীচু 
করিয়া। রোখ নিয়মাই--রোষ নিশ্মীণ করিয়।, কৃত্রিম 

ক্রোধ দেখাইয়]। 

ব্যাখ্যা সখী শ্রীরাধাকে মান করিতে শিখাইতেছেন, 

কেনন। বিন। মানে সেই বহুবললভ কখনও বশ হন ন! 

(বিনহি মানে ধনি, সে। বহুবল্লভ, কবহু? আপন বশ 

হোঁয়)। শ্রীরুষ্ণ যখন আপিবেন, তখন যেন দূর হইতে 
তাহার চোখের উপর চোখ বাখিও না-_কেননা, নয়নে 

নয়নে মিলন হইলে তুমি যে তাহাকে দেখিবার জন্য উৎন্থক 
তাহা প্রকাশ পাইবে। শ্রীকৃষ্ণ যখন কাছে আগাইয়] 

আমিবেন তখন মাথ। নীচু করিয়া থাকিও। শ্রীকৃষ্ণ 

তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিতে আমিলে তুমি ত্রস্ত হইয়] যত্ব 
করিয় ক্রোধ স্যষটি করিয়৷ (কৃত্রিম কোপে ) কর ছারা 

প্রীকষ্চের করকে নিবারণ করিবে অর্থাৎ ঠেলিয়৷ দিবে। 
হে গৌরি, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে চমকিয়া 
উঠিয়া মুখ ফিরাইও। তিনি হাসিলে তুমি যেন হাপিয়া 
ফেলিও না। তিনি তোমাকে মিনতি জানাইলে তুমি 
যেন তাহ। শুনয়াও শোন নাই, এমন দেখাইবে। এক 

কথায় অন্ত কথা বলিও। যখন শ্রীরুঞ্চ তোমার পায়ে 

পড়িবেন তখন তুমি তোমার নয়নকমল ফিরাইয়! 

লইয়। তাহার মুখচন্দ্রকে পৃজ। করিও অর্থাৎ পায়ে না 
পড়া পথ্যন্ত মান ছাড়িও না। গোবিদ্দদাম বলিতেছেন, যে 

সা. প. (১)--১৫* 

ক. বি. ৭৭ 

২২৪ 

হদয় অধিকার করিয়া আছে, তাহাকে কি এমন কনা 
যায়? 

৪৫৩ 

ধানশী 

রাইক হৃদয় ভাব বুঝি মাধব 
পদতলে ধরণি লোটাই। 

ছুই করে দুই পদ ধরি রহ₹ু ম'ধব 
তবহু বিমুখি ভেল রাই ॥ 

পুনহি মিনতি করু কান। 
হাম তুয়া অন্থগত তুহু ভালে জানত 

কাহে দগধ মঝু গ্রাণ॥ 

তু ফি স্ন্দবি মঞু মুখ ন। হেরবি 

হাম যায়ব কোন ঠাম। 

তুয়। বিশ জীবন কোন কাজে রাখব 
তেজন আপন পরাণ ॥ 

কানু ষব করলহি' 

তব নাহি হেরল বয়ান । 

মিছই আশোয়ালল 
রোই চলল তব কান ॥ 

থৈ এতহ' মিন 

গোবিন্দদ।স 

ক. বি. ১৫১ 

শব্দার্থ গোবিন্ধদাস মিছই আশোয়াসল- গোবিন্দ- 
দাস শ্রীক্চকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, ভরাধা নিশ্চয়ই 

ক্ষমা] করিবেন। কিন্কু সে আশ্বাস যখন মিথ্য। প্রমাণিত 

হইল, তখন কানাই কাদিতে কাঁদিতে চলিয়] গেলেন। 

তর ৪৩, 

8৫৪ 

তিরোথা ধানশী 

বাই-অনাদর হেরি রসিকবর 

অভিমানে করল পয়ান। 

নয়নক লোবে পথ লথই ন! পারই 

পীত-বাসে মুছই বয়ান ॥ 



২৩০ গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

হরি হরি নিজ অপরাধন নাহি জান। 
সে। হেন প্রেম গহি কথি লাগি নিরসল 

কাহে কয়ল মুঝে মান ॥ 

মোহে উপেখি রাই কৈছে জীয়ব 

সে৷ ছুখ করি অনুমাঁন। 

রসবতি-হৃদয় বিরহজরে জারব 

ইথে লাগি বিদরে পরাণ ॥ 

রাইক সম্বাদ স্থধা-রস-সিঞ্চনে 

তন তিরপিত করু মোর । 

গোবিন্দদান যব যতনে মিলায়র 

তব যশ গাওব তোর ॥ 

ক. খি. ১৫২ ওর ৪৩১, সং ৩৮৭ 

পাঠান্তর--(১) অপমান-__সং 

(২) নাগর করুণ, শুনি হিয়। কাঁতর 

গোবিন্দদাস মন ভোর ॥-_-সং 

শব্ার্থ_রাই-অন1দর_ রাইয়ের কাছে অনাদর 

পাইয়!। সে! হেন প্রেম গহি, কথি লাগি নিরমল-এবপ 

প্রেম গ্রহণ করিয়া আবার কেন নিরম্ত হইল (ভালবাসা 

দিয়! আবার উদাসীন কেন হইল)? রপবতি-হৃদয় বিরহজ্রে 

জারব--বাইয়ের কাছে অনাদর লাঁভ করিয়া শ্রুকষ্ণের 

নিজের জন্য যতট। ছুঃখ হইতেছে, তাহার চেয়ে বেশী ছঃখ 

হইতেছে বাধার জন্ত। তাঁহার হৃদয় যে বিরহজালায় 

পুড়িয়। যাইবে। 

8৫৫ 

নন্দ নন্দন, রাঁজভূষণ 
শয়ন সুখময় শেজ। 

কি খণে তুয়। সনে লেহ কয়লহি২ 
সে সব দুরহি তেজ॥ 

শুন বৃষভানু-নন্দিনি রাই। 

অবনী-মগুলে* কিরিতি বাখলি 
এ তুয়। মান বিথাইঃ। 

যে তুহ্' তাকর বিরম আনন 

হেরি মুরছিত ভেল। 

কৈছে পামরি বচন এছন 
নিদয় অস্তর শেল ॥ 

তোহারি নাগর ধুলি ধূসর 

সে নহে লাগই তোয়। 

বাম করতলে বদন লম্ঘিত 

ধরণি লিখি লিখি রোয় ॥ 

যে জন দু জন বেদন জানয়ে 

তাঁকর অস্তর জান। 

রাঁয় চম্পৃতি বচন মানহ 

দাস গোবিন্দ ভণেৎ ॥ 

সা. প. ২)--১০৪ অ ৬৬ (পদরনমার) 

পাঠাস্তর--(১) ব্রজরাজনন্দন-_সা. প. (২) লেহ 
করল হে--অ (৩) অবলা-মণ্ডলে-অ (৪) ভাল মতি সে 

বিথাই--অ 

(৫) যে জন দু'জন বেদন নাহি জ'নে 

তাঁকর অন্তর জান। 

(রায়) বামচন্দর বচন মানহ 

দাস গোবিন্দ ভণে ॥ 

অ ২৮ 

মন্তন্য-_এটি যে মানের পদ তাহা অ-্ধৃত পাঠ 

4(9) ভাল মতি সে বিথাই” হইতে বুঝা যায় না। সা. প. 

পুথির পাঠ অনেক ভাল, উহাতে চম্পতি নামও 
উল্লেখযোগ্য । 

৪৫৬ 

শ্রী রাগ 

যে জন তুয়া সঞ্চে অঙ্গ সঙ্গহি 

শয়নে সপনহি ভোর। 

চমকি উঠি ঘন কাপি মুরুছল 

আধ নাম লেই তোর।॥ 



গোবিন্দধাসের পদাবলী 

মানিনি সে! কি হিয়া নাহি জাগ। 

কতছ সকরুণে তাহে বোধলি 

অবহ' এছে বিরাগ ॥ 

সেতু সুন্দর 

সে মুখ নিরসল ভেল। 

সে ছুহু' লোচনে নীর নিকলই 

এ দুখ কোনহি দেল ॥ 

হরিকি রিতি-নতি বিরহে জীবতি 

তেজি ওদন পান । 

তু সে হ্থন্দরি 
এ বড় মংশয় মান ॥ 

দেহ তেজবি তাহে উপেখবি 

তেজবি ও নব লেহ। 

মধত উনমত অতয়ে না মানত 

দাস গোবিন্দ থেহ ॥ 
তরু ৪৯০ 

পাঠান্তর-__বেষ্বপদলহরী (৩৫৭ পৃঃ) ও বন্থমতীর 

মহাঁজন-পদাবলীতে ( পৃঃ ৩৬) “যে জন" স্থলে “তেজল' ছাপা 

হইয়াছে । “তেজল তুয়] সঞ্জে'র কোন মানে হয় না 
ব্যাখ্য।- যে শ্রীকৃষ্ণ তোমার অঙ্গসঙ্গ পাইয়। শয়নে 

ও স্বপনে উন্মত্ত হইয়। থাকে, যে তোমার রাধ! নামের 

“বা' অক্ষর মাত্র উচ্চারণ করিতে বার বার চমকিয়া উঠে, 

এমন কি কীপিয়া মুচ্ছ। যায়, তাহার কথ। কি তোমার 

মনে জাগে না? সে কত করুণ নিবেদন করিয়। তোমাকে 

বুঝাইল; তবুও এরূপ বিরাগ রহিয়াছে । সেই সুন্দর 

দ্নেহ এখন ধুলিতে ধূসর ও মুখ নীরন হইয়াছে, তাহার 
ছুই চোখ দিয় জল বহিতেছে। এ দুঃখ তাকে কে দিল? 

হরির নিয়ম এই যে, সে বিরহকালে অন্নজল ত্যাগ করে, 

তুমিও তো দুর্বল হইয়া পড়িয়াছ। তাহাকে যদি তুমি 
ভালই ন! বামিবে, তাহ] হইলে তার ছুঃখে তোমার অঙ্গ 

কূশ হয় কেন_ এই সংশয় আমার মনে জাগে। যদি 
দেহ ত্যাগ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে 
কিন্তু কষ্ণকেও হারাইবে, এই নবীন প্রেমও 

হার,ইবে। তোমাদের দুইজনের মধ্যে মধ্যস্থ যে 

ধূলি-ধূসর 

ভেলি দূরবি 

২৩১ 

কাম সে পাগল, সেইজন্য গোবিন্দদাস হ্থ্রর্য ধরিতে 

পারিতেছেন ন1। 

৪৫৭ 

তথ! রাগ 

চান্দ-বদনি তুহু' রামা। 

কাহে ভেলি অতি বামা॥ 

হাম চকোর তুয়া আশে। 

পিবইতে কর অভিলাষে ॥ 

তুঁহু ধনি ভেলি বিপরীতে 

ছুরে গেল বিহি-বরণীতে ॥ 

অচ্ুগত-কিস্বর দোখে। 

তু নাহি সমুঝাসি রোখে । 

যবছু' উপেখবি মোহে। 

মনু বধ লাগব তোহে॥ 

জগভবি অপধশ গাব। 

গোবিন্দধাল মরি যাব ॥ 

হর ৫*৮ 

শব্দার্থ_বাম।-_প্রতিকল। খিহি-বরণীতে--বিধাতা 
রচিত। দোখে-দোষে। রোখে-রোষে। 

ব্যাখ্যা তোমার মুখচন্দ্রের সুধাপান করিবার 

অভিলাষে আমি চকোর হইয়াছি। কিন্ত তুমি আমার 

প্রতি বিরূপ হইয়াছ; বিধাতা আমাদের মধ্যে যে প্রেম 

রচণ। করিয়াছিলেন তাহ! দূর হইল। তুমি রাগ করিয়াছ 
তাই অন্থগত ভূতের দ্োগের পরিমাণ বুঝিতে পারিতেছ 

না। আমার দোষ আছে স্বীকার করি, কিন্তু যতটা! দোষ 
তুমি মনে করিতেছ ততট। নহে। 

৪৫৮ 

শ্রী রাগ 

দুরজন বচন শ্রবণে তৃহ' ধাবলি 
কোপহি রোখলি মোয়। 



তুয়া বিনে শয়নে সপনে নাহি জানিয়ে 
স্বরূপে কহল সব তোয় ॥ 

মানিনি মোহে চাহি কর অবধান। 

দারুণ শপথি করিয়ে তুয়৷ গোচরে 

যাহে তু পরতিত মান ॥ 

কুচ-যুগ কনক মহেশ সম জানিয়ে 

ত1 পর ধরি হাম পাণি। 

নহে জনি ধরম- ঘটহি করি পরিখহ 
উচিত কহিয়ে এই বাণী ॥ 

মনমথ-অনল অস্তর মাহ। জলতহি 

তুহু জন কাঞ্চন-গোরি। 
আনলে হেম সাহসে উঠায়ব 

সাচি জানব তব মোরি ॥ 

তোহারি লোমাবলি কাল-ভূজঙ্গিনি 

হার তরঙিণি জানি। 

গোবিন্দদান ভণি পরশ করহ ফণি 

নাহি জনি ডুবহ পানি ॥ 

তরু ৫০৯ 

পাঠান্তর-_বৈষবপদলহবীতে (পৃঃ ৩৫৫) এবং 

বন্থমতীর মহাঁজনপদাবলীতে (পৃঃ ৩৬) “ছুরজন বচন, 

পাঠ বিকৃত হইয়। 'গুরুজন বচন? ছাপ! হইয়াছে । গুরু- 

জনের বচনে শ্রীরুষ্ধের উপর রাগ কব! অপ্রালঙ্গিক। 

শব্দার্থ_অবণে তু ধারলি_ দুর্জনের কথা তুমি 
কানে তুলিলে। কোপহি বোখলি মোয়_ আমার প্রতি 
রাগ করিলে। যাহে তুহু' পরতিত মান-_যাহাতে তুমি 

বিশ্বান কর। নহে জনি ধরম-ঘটহি করি পরিখহ-_ 

না হইলে তোমার কুচকে ধর্মঘটরূপে স্থাপন করিয়৷ আমার 

পরীক্ষ। কর। মনমথ-অনল অন্তর মাহ জলতহি ইত্যার্দি_- 

ধশ্মঘট পরীক্ষায় যদি তোমার বিশ্বাম ন। হয় তো অগ্নি- 

পরীক্ষা কর। (জলম্ত আগুনের ভিতর হইতে সোন। 
তুলিয়া আনিয়াও যদি হাত না পুড়ে তাহা হইলে এই 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলিয়া গণ্য কর৷ হইত। ) আমার বুকের 

মধ্যে মদনের জলন্ত অনল, আর তুমি হইলে সোনার মতন 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

গৌরী । আমি আমার বুকের আগুনের উপর তোমাঁকে 

তুলিয়া ধরিব, তাহা! হইলে আমার সত্যতা জানিবে। 

যদি এসব পরীক্ষাও তোমার পছন্দ না হয়, তাহা 

হইলে আমি সাপের মাথায় হাত দিয়া কিন্বা গঙ্গার জল 
ছুইয়। পরীক্ষা! দিতে রাজী আছি। শ্রীরাধা বলিতে 

পারেন, সাপ কোথায় পাইব? তাহার উত্তর হইতেছে, 

এই যে তোমার নাভির নিয়ের লোমাবলীই তুজঙ্গিনী- 

তুল্য । আর তোমার গলার হার হইতেছে তরঙ্গিণী 

গঙ্গা । গোবিন্দদাস বলিতেছেন, তুমি এ ভূজঙ্গিনীই 
স্পর্শ কর, ভাহা না হইলে গঙ্গার জলে পরীক্ষ। দিতে গেলে 

জলে ডুবিয়! যাইতে পার। 

৪৫৯ 

গাদ্ধার রাগ 

মধুর মুরলী শব্ধ করসি, নয়নে দরশি প্রেম। 
ঈষৎ হাপিতে অমিয় বরষি, বচনে বরষি হেম ॥ 

এছে কুলশীল ধরম গরাপি, হরষি মুগধি-নাঁরী। 
তরুণীগণে তরণী তরসি, মদন সায়ার বারি ॥ 

কান হে বুঝলে চাতুরি তোরি। 
স্থখলাভ লাভে কে। পুন বুড়ব, সো দুখ সাগর ভোরি ॥ 

কে। কহে মালতী, কে। কহে মাধবী, এছন ভরম সোই। 

সে! পুন জানলে । শাম ভ্রমর, আপন নাহিক কোই ॥ 

তবু মালতি করহু' পী[রিতি, যাকর নিজবশ দেহ। 

সহজে পরশ-মুগধ মাধবী, বিফল তাকর নেহ্ ॥ 

অতএ আপন। আপনি মুরুছল, সমুঝিয়ে সব কাজ। 

মুরছিত মারি কি ফল সাধব, বিজয়ী মদনরাজ॥ 

চলহ সুন্দর বিনোদ মন্দর, সুন্দর সুন্দরী পাশ। 

তুঁহারি এসব স্বন্দর চরিত, গায়ব গোবিন্দদাস ॥ 

সা প. (১)---১৬৫ 

শব্দার্থ _বৃড়ব_ডুবিবে। ভোরি-_পাগলিনী। 
ব্যাখ্যা-_-এটী অহেতুক মানের পদ। ্রারাধ! বলিতেছেন 

-তুমি মধুর মুরলীধ্বনি করিয়া, চোখের দৃষ্টিতে প্রেম 



গোবিন্দদাসের পদ্দাবলী 

দেখাইয়া, ঈষৎ হাসিতে অমিয় বর্ষণ করিয়া, বাক্যে যেন 

স্ব্ণ বর্ষণ করিয়া সানন্দে মুগ্ধ নারীদের কুলশীল ও ধর্ম 

গ্রান কর। তুমি তরুণীদিগকে মদনসাগরের জলে যেন 

নৌকা করিয়া পার কর। কিন্তু কানু, তোমার সব 

চাতুরি বুঝিলাম। এখন আর স্থখলাভের লোভে পড়িয়া কে 

এ দুঃখরূপ সাগরে পাগলিনী হইয়া ডুবিবে? লোকেদের 

মধ্যে কেউ ব! বলে তুমি মাঁলতীর, কেউ বা বলে মাধবীর ) 
এসব ভূল কথা । আমি ঠিক জানিয়াছি শ্াম হইতেছেন 
ভ্রমরতুল্য ; তাহার আপন বলিতে কেহ নাই (সে শুধু 
ফুলে ফুলে মধু খাইয়৷ বেড়ায় )। মালতীই তাহ। হইলে 

তোমার সঙ্গে প্রেম করুক, কেনন। তাহার দেহ নিজের 

আয়ত্তে; আর মুগ্ধা মাধবীর দেহ সহজেই পরবশ, স্তরাং 

তাহার প্রেম বিফল (মাধবী প্রেমে নিজেকে হারাইয় 

ফেলে, সেইজন্য তোমার মতন লোকের সঙ্গে প্রেম তাহার 

মৃত্যুর কারণ হইবে )। হে জয়যুক্ত মদনরাজ ! সে তে। সব 
ব্যাপার বুঝিয়া নিজেই মৃচ্ছ। গিয়াছে ; এখন আর মৃচ্ছিত 

জনকে মারিয়। কি লাভ? 

৪৬০ 

ভূপালী 

তোহারি কোর পত্র যো হরি তোর। 

তুয়। নাম লেই যবনু' ভেল ভোর ॥ 

কতিহু" গেলি বলি মুরুছল সেহ। 

তুছ' পুন ভোরি না বান্ধলি থেহ॥ 

এ ধনি বিছুরলি সো দিন তোই। 

কৈছে রহলি এত মানিনি হোই ॥ 

তোহে ন1 হেরি তিল যুগ ছিল যাক। 

সে বিরহানলে পড়ল বিপাক ॥ 

ফুলপর তুয়া! সঞ্চে শৃতয়ে যেহ। 

তুয়া আগে ধূর্ল লোটায়ই সেহ॥ 
অঙ্গে না সহ ফুল মালতি-দাগ। 

বিদ্ধয়ে মদন-বাঁণ তহি লাখ ॥ 
৩৩ 

৩৩ 

কবহু নাহ তুয়া দুখ না জান। 
গোবিন্দদান কহ তেজহ মান ॥ 

তরু ২১৯ 

ব্যাখয।- সখী রাধাকে শ্রীকষ্ণের প্রেমবৈচিত্তোর কথ! 

স্মরণ করাইয়। দিতেছেন। ( প্রিয়জন কাছ থাকিলেও 

মনে হয়নাই । এইরূপ ভাবে বিরহে আকুল হওয়ার নাম 

প্রেম-বৈচিত্তা : 

প্রিয়ন্ সন্নিকষেইপি প্রেমোতৎকর্মস্বভাবতঃ। 

য। বিশ্লেষধিয়াস্ডিঃ স্াৎ প্রেষবৈচিন্তামিযাতে ॥ 

_উজ্জলনীলমণি )। 

স্থন্দরি। হি তোমারই কোলের উপর থাকিয়। তোমার 

নাম লইয়! পাগল হইয়াছিল, কোথায় গেলে বলিয়। মুচ্ছিত 

হইয়াছিল, তুমি পাগলিনী হইয়! ধৈয্য হারাইয়া- 

ছিলে, মেই সব দিনের কথ। কি তুলিয়া গেলে? 

তোমাকে একতিল সময় ন। দেখিলে যে যুগ যুগাস্ত দেখি 

নাই মনে করিত; মে এখন বিরহানলে পড়িয়া বিপন্ন 

হইয়াছে । যে তোমার শহিত ফুলশয্যায় শুইত, সে এখন 

ধূলিতে গড়াগড়ি যাইতেছে । যাহার দেহে মালতী ফুলের 
দাগটীও সহা হইত না, ভাহাকে এখন লক্ষ লক্ষ মদনের 

বাণ বিদ্ধিতেছে । তোমার নাথ কখনও ছুঃখকে জানে নাই 

(আর এখন এত দুঃখ পাইতেছে )। স্থতরাঁং তুমি মান 
ত্যাগ কর। 

৪৬১ 

জয়জয়স্তী 

তু বিশু সুখময় শেজ১ তেজল 
নিন্দ, চন্দন চন্দ । 

শুতল ভূতল 

কাম-চামর-বন্ধ ॥ 

তেজ দারুণ মান মানিনি 

নাহ গাহক তোরি। 

তুহ সে মরকত- মুরতি মানহ 
কাচ কাঞ্চন-গোরি ॥ 

ফুয়ল কুস্থল 



২৩৪ 

নীল উতপল দাম-শামর 

ধাম ঝবামর দেহ। 

কুন্থুম-শর যব বরিখে ঝর ঝর 

নয়ন শাঙন মেহ ॥ 

বিরহ মোচন এ তুয়! লোচন 
কোণে হেরবি কান। 

বায় চম্পতি বচন মানহ 

দাস গোবিন্দ ভাণ॥ 
সা. প. (১) ১৫৬ তরা ৫৩১, সমু ১৯৩ 

বরাহ 81৯৯১ (৩৭ প্র) 

ক. বি. ১৬২৯ 

পাঠান্তর-_-ক বি. (১) শয়ন (২) নিন্দই | 
ব্যাখ্যা_ তোমার বিরহে কৃষ্ণ স্থখময় শয্য। ত্যাগ 

করিয়াছে ; চন্দন ও চাদকে উষ্ণ বলিয়। নিন্দা করে) 

মা্টাতে অবিন্ন্ত কেশে শুইয়! থাকে, তাহার চুল গুলিকে 

মনে হয় যেন কামের চাঁমর। হে মানিনি! তুমি 
তোমার দুর্জয় মান ত্যাগ কর; নাথ তোমারই গ্রাহক । 

তুমি নিজে কাচা সোনার মতন কঠিন বলিয়। প্রীক্কষ্ণের 
যে মনোমোহন মু্তি তাহাকে মরকতের ন্যায় কঠিন 
বলিয়। মনে কর। যাহার দেহের কান্তি ছিল নীল 

উৎ্পলের মতন শ্ঠামল, মে এখন ঝামার মত কালো 

হইয়াছে । তাহার উপর যখন মর্দন অনিবার শরবধণ 

করে, তখন তাহার নয়ন দিয়। বার মেঘের মতন জল 

পড়ে। তোমার এই নয়নের প্রান্ত দিয়া একবার তাহার 

প্রতি কটাক্ষ কর, তাঁহা হইলে কানাইয়ের বিরহজাল! 
দুর হইবে গোবিন্দদান বলিতেছেন, বায় চম্পতির কথা 

শুন। 

৪৬২ 

কামোদ 

কামন্থ উপেখি রাই মহি লেখই 

মানিনি অবনত-মাথ। 

নিরুপম নারি- বেশ ধরি সে হবি 

আয়ল সহচরি সাথ ॥ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

শুন সজনি কী ফল মানিনি-মানে 

টীট কানাই কতহু-ভঙ্গি জানত 

কেো। করু কত অবধানে ॥ 

শ্যামরি হেরি সখিক রাই পৃছত 
সে! কহ ব্রজ-নব-রামা। 

তুয়া সখি হোত যতনে চলি আয়লি 

কোরে করহ ইহ শ্যাম] । 
করতহি কোরে পরশ সঞ্জে জানল 

কাজক কপট বিলাপ । 

নাস। পরশি হাসি দিঠি কুঞ্চিত 

হেরত গোবিন্দদাস ॥ 

ক বি. ১৬৪৫ তরু ৫৩১, সমুদ ২০০ 

শব্দার্থ২_মহি লেখই-_অন্যমনস্ক হইয়। মাটাতে আচড় 
কাঁটিতে লাগিল। টাঁট কানাই-ু্ট কানাই । শ্যামরি হেরি 

ইত্যাধি-শ্রীরুষ্চ নার'বেশ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। 

শীবাধ তাহাকে চিনিতে না পারিয়। সখীকে জিজ্ঞাস 

করিলেন, এই ব্রজবাসিনীটা কে? সখী উত্তর দিলেন, 

এ তোমার সহিত সখীত্ব স্কাপন করিবার জন্য যত্বু করিয়া 
এখানে আসিয়াছে; এই শ্যামাকে আলিঙ্গন দাও । 

শ্রারাধা তাহাকে কোলে লইয়াই স্পর্শের দ্বার জানিলেন 
যে. এ কানুরই ছলনা । গোবিন্দদাস নাকে আঙুল দিয়! 

হাপিয়। নয়ন সঙ্কুচিত করিয় দেখিতে লাগিলেন । 

৪৬৩ 

বিহাগড়। 

প্রেম আগুনি মনহি' গুণি গুণি 

এদ্দিন যামিনি জাগি । 

মদন-পঞ্চর- কুপ্জে রোয়ই 
তোহাবি বস-কণপ লাগি ॥ 

কিফল মানিনি মান মানসি 

কা্গ জানসি তোবি। 
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তু মে জলধর অঙ্গে শোভিত 
ধৈছন দামিনি গোরি ॥ 

নওল কিশলয়- বলয় মলয়জ 

পঙ্ক পক্কজ-পাত। 

নয়নে ছটফট লুটই মহিতলে 
তো! বিন্থ দহ দহ গাত ॥ 

জানহ পুনপুন সো পিয়া পরিখন 

সোই পৃজে পাচ-বাণ। 
প্রতাঁপ আদিত্য ও রস গাহক 

দাস গোবিন্দ ভণে॥ 

সা. প. (১) ৯৯, ক. বি. ১৬৩০ 

রাধা ৮৭ 

তরু ৫৩৮, ক্ণদা ৯1৩, লং ৩৮ 

পাঠাস্তর--পদকল্পতরুর ক গ. চ পুথিতে প্রতাপ 
আদিত্য স্থলে রায়চম্পতি ও রসগ্রাহক আছে । সংকীন্না- 

মৃতের পাঠ মূলে দেওয়া হইল। উহাই বিকৃত হইয়] 
তরুতে দ্াড়াইয়াছে__প্রাত-আদধিত ও রস গাহক। 

সা. প. পুঁথিতে ভণিতা- রস গোবিন্দ ও রস গাহক 

দান গোবিন্দ ভণে রে ॥ অধ্যাপক স্খময় মুখোপাধ্যায় 

লিখিয়াঁছেন যে, শাস্তিনিকেতনের শ্রীমতী নীলিম। বিশ্বাস 
সংগৃহীত একটি পুথিতে পাঠ আছে-__ 

ও রসগাহক প্রতাঁপ আদিত্য দাস গোবিন্দ ভণে রে। 

বিরহ মোচন ও তুর লোচন রোজ হেরব কান রে। 
রায় চম্পতি বচন মানিতে দাস গোবিন্দ ভণে ॥ 

_-গ্রাচীন বাংল! স।হিত্যের কাঁলক্রম, পুঃ ১৯৬ 

ব্যাখ্যা শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে প্রেমর্ূপ আগুনের কথ 

স্মরণ করিয়৷ দিনরাত জাগিয়। আছেন আর কামদেবের 

পঞ্জর বা কয়েদখান। স্বরূপ কুণ্ধে তোমারই প্রেমের এক- 

কণ। লাভ করিবার জন্য কাঁদিতেছেন (যে কুগ্ ছিল পরম 

আনন্দের নিকেতন, এখন তুমি না থাঁকাঁয় তোমার 

স্বৃতিটুকু শ্রীরুঞ্ণকে সেখানে কয়েদখানাঁর মতন বাধিয়া 

রাখিয়াছে)। হে মাঁনিনি ! মান করিয়া কিলাভ? কাশ্নকে 

তোমারই বলিয়। জানিও। মেঘের কোলে যেমন দামিনী 

শোভ। পায় তুমিও তেমন শ্যামজলধবরের অঙ্গে শোভ।! 

পাও। তোমার বিরহে শ্রীকৃষ্ণ নৃতন কিশলয়ের বলয় 

২৩৫ 

পরিয় চন্দনপন্ক মাথিয়। ও পদ্মপত্রের শধাায় শুইয়। ছটফট 
করিতেছেন, মাটাতে লুটাইতেছেন; তাহার গ। যেন 
পুড়িয়া যাইতেছে । তুমি জামিয়া! শুনিয়াই কেন বারবার 
সেই প্রিয়কে পরীক্ষা করিতেছ? সে তোমারই জন্য 
পঞ্চবাণকে পূজা করে। গে'বিন্দদাম বলেন, প্রতাঁপাদিতা 
এই বসের গ্রাহক। 

৪৬৪ 

গাঙ্ধার রাগ 

কত কত আদরে ভরি কপ কোর। 

ঘন ঘন চগন কাহ।1 নাহি ওর ॥ 

শুণঠতে আন ধনি কিন্কিণীরাব। 

চপলচীত তুয়া তহি পয়ে ধাব॥ 

এ হরি কি ফল এছন নেহ। 

বরু বিপ্ুহীনণে জারউ দেহ ॥ 

তৈখনে মঝু মনে লাগল ধন্ধ। 

সে। পরিরস্তণ আনহি ছন্দ ॥ 

কহত ভরমমর় মরমক বাণী । 

অধরমথধ। ভেল কাঁজিক পানি ॥ 

অব কি হপিহসি পিরীতি নেহারি। 

তোঁহে বিশয়ামব কোন গোঙারি | 

গোবিন্দদান কহই সতি গোরি। 

গুবলীক সানে না হোত যব ভোরি ॥ 

সা. প. ১১৬০) 

ব্যাখ্য। শ্রীবাধার সহিত কেলিবিলাসের সময় 

প্রকষ্ণের মুখ দিয়! সহস! চন্দ্রাবলীর নাম বাহির হইয়াছে। 

তাঁহ'তেই জ্রদ্ধ। হইয়| শ্রারাঁধ। বলিতেছেন--তুমি এদিকে 

তে। আদ্র করিয়। ভালিঙ্গন কর, ঘন চুম্বনের আর শেষ 

নাই, আর ওদিকে যেই অন্য কোন নারীর কিন্কিণীর শব 

পাইয়াছ, অমনি সেইদিকে দৌড়াও ; কেনন। তুমি চপল- 

চিন্ত। হরি! এরকম প্রেমে কি লাভ? এর চেয়ে 

বিরহের আগুনে জলিয়। মরা ভাল। আজ তোমার 



২৬৩৬ 

আলিঙ্গনের ধরনই আলাদ! দেখিয়া! তখনই আমার মনে 

সন্দেহ জাগিয়াছিল। তারপর তোমার ভ্রমময় মন্বাণী 

শুনিয়া তোমার অধরের অমুত যেন পাস্তাভাতের জলের 

মতন লাগিল। এখন মাঁর হাপিয়া হালিয়া ভালবাসার 

চাঁহনি চাঁহিতেছ কেন? তোমাকে আর কোন্ মূর্খ 

নারী বিশ্ব করিবে? গোবিন্দদাঁস বলেন, গৌরি! 

কথাট। সত্য বটে, কিন্তু যখন মুবলীর শব্দ শোন তখন যে 

পাগলিনী হইয়া উঠ 

৪৬৫ 

ভূপালী 

তৃহ্ু রহ গরবিনি বাক গেহ | 

সো ভিগি আওল শাওন মেহ । 

তু শুতলি স্থখময় পরিষঙ্ক। 

সে তরি অওল পাতর পঙ্ক ॥ 

এ ধনি দূর কর অসময়-মান। 

পুন-ফলে মীলল রপময় কান ॥ 

ঝলকত দামিনি যামিনি ঘোঁর। 

কামিনি কি তেজই কাস্তক কোর 

ঘনঘন গরজন অন্বর মাহ । 

বরজত কোনে এ হেন বর নাহ ॥ 

এতহ' কহত যব গতি মতি বাম। 

ন। জানিয়ে কোই আরাঁধলি কাম 

গোবিন্দদাঁস দেখব তব সীঁচ। 

কাকর অঙ্গনে কে। পুন নাচ॥ 

সা প.(১)--১৬২ £ তরু ৫৮৮ 

শব্দার্থ-ভিগি আঁওল-_ভিজিয়া আপিল। পরিষঙ্ক 

-_পর্ধযন্কে, খাটে । তরি আওল-_-উত্তীর্ণ হইয়া আমিল। 

বরজত কোনে-কে বর্জন করে? 

ব্যাখ্যা-_তুমি এদ্দিকে গরবিণী হইয়া বাসগৃহে বসিয়। 

আছ, ওদিকে সে শ্রাবণের বাদলায় ভিজিয়া আসিয়াছে । 

তুমি তো মজা করিয়া খাটে শুইয়া আছ, তাহাকে 

প্রাস্তবের পাঁক ভাঙ্গিয়া আমিতে হইল। এমন অসময়ে 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

কিমান করিতে আছে? স্থন্দরি, পুণ্যফলে এই রসময় 
কানাই মিলিয়াছে। নিশীথরাত্রি, বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, 

এ সময়ে কি কামিনী কান্তের কোল ছাড়ে? আকাশের 

মাঝে বার বার মেঘ গঞ্জন করিতেছে, এ সময়ে এমন 

শ্রেষ্ঠ নায়ককে কে বজ্জন করে? এত বল। সত্তেও যদ্দি 

শ্ীকষ্ষকে আদর করিয়া না লও, তোমার বাঁমতা বা 

প্রতিকূলতা বজায় রাখ, তাহা হইলে জানি না কোন্ 

কামিনী কামদেবকে পূজা করাঁর ঘলে শ্ররুষ্ণকে লাভ 
করিবেন ? তখন গোবিন্দদাঁস সতাই দেখিবেন কাহার 

অঙ্গনে কে ফের নাচে? তখন তোমাঁকেই দূতী পাঠাইয়| 
ভাহাকে খোসামোদ করিতে হইবে । 

৪৬৬ 

ধানশী 

হৃদয়ক মান গোপসি তু থোরি। 

বুঝলম খল-জন-বচনহি ভোরি ॥ 

কীফল মানিনি মান বাঁঢ়াহ। 

তাকর দরশ পরশ অবগাহ ॥ 

বিচারিতে দোষ-লেশ নাহি তাই। 

গুণ গণ এছন কাহ। নাহি পাই ॥ 

গোবিন্দদাস-বচন হিয় লাই । 

অভির ইথে জনি কর বড়ুয়াই | 

তর ৫৭৭) সমুদ্র ২০২ 

শব্দার্থ__বুঝলম খল-জন ইত্যাদি বুঝিতে পারিতেছি 

তুমি খলব্যক্তিদের কথায় তুলিয়াছ। ইথে জনি কর 

বড়ুয়াই-__ ইহাতে যেন বড়াই করিও না (আমি অভিসারে 

গেলে আমার লঘুত। হইবে এরূপ মনে ভাবিও ন1)। 

৪৬৭ 

তথা রাগ 

সখিগণ-বচন না শুনল মানিনি 
রোখে চলত নিজবা। 
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সে৷ বরনাগর কাতর অস্তর 

ছোঁড়ল তছু আশোয়াশ | 

হরি হরি সবহু আন-মত ভেল। 

মনমথ-অমিয়। সিনায়ব সহচরি 

কষায় দহনে দহি গেল ॥ 

কাতরে কুগ্ত তেজি সব কলাবতি 

মন্দিরে করল পয়ান। 

পন্থ বিপথ কিছু লখই ন1 পারয়ে 

মাঁনিনি মলিন বয়ান ॥ 

তাপিনি তপত তৈলে জন জাবিত 

বৈঠল মন্দিরে যাই | 

জাঁগিয়া রজনি পোহায়ল সহচরি 

গোবিন্দদাস অবগাই ॥ 

তর" ২০৪০ 

শব্দার্থ__রোখে চলত নিজবাস-_রাঁগ করিয়। নিজের 
বাড়ী চলিয়। গেল । আশোয়াস--আশ্বান, এখানে আশ।। 

মনমথ-অমিয়া সিনায়ব ইত্যারি--সখী বাঁধাকে মদনের 

অমুতে স্নান করাইবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু কট আগুনে 

যেন সব অভিলাষ পুড়িয়। গেল। তাপিনি তপত তৈলে 

জন্থ জারিত--শরাধা তাপযুক্ত1 হইয়া! ( প্ুড়িয়া) যেন 

গরম তেলে ভাজ! হইয়। ঘরে যাইয়া বসিলেন। অবগাই-_ 

হৃদয়ঙ্গম করিল। 

প্রাণ-পিয়।-ছুখ শুন ঞ] শশি-মুখি 

পুছই গদ-গদ বোল। 

অমল কুবলয় নয়ন যুগলহি 

গলয়ে ঝর ঝর লোর ॥ 

বেশ বিপাঁহন সব বিছুরল 
চললি পরিহবরি মাঁন। 

তেজল কুল-ভয় নাহি গৌরব 

মনহি জাগল কান । 

২৩৭ 

পীন পয়োধর জঘন গুরুতর 

ভারে গতি অতি মন্দ। 

আরতি অন্তর পস্থ ছুরতর 
বিহিক বিরচন নিন্দ ॥ 

গঢ়ল মনরথে চঢল হন্দরি 

বিথিনি বিপদ নাহি মান। 

মিলল ভামিনি কুঙ্-ধামিনি 

দাস গোবিন্দ ভাণ॥ 

ক. বি. ১৬৭০ তরু ৫৮*, সমুদ্র ২*৪ 

ব্যাখ)া-মানভঙ্গ বণিত হইতেছে। প্রাণপ্রিয় 
শরুষ্ের দুঃখের কথ] শুশিয়। চন্দ্রবণন। শ্রীরাধা গদ্গদস্বরে 
তাহার বাভ। জিজ্ঞাসা কদিতে লাগিলেন। নির্মল 

নীলোৎপলতুপ্া নয়নয্গল হইতে ঝরঝর ধারায় অশ্রু 

পড়িতে লাগিল। তিনি বেশভৃষ। গ্রপাধন প্রভৃতি সব 

$ুলিয়। মান ত্াগ প্র্নক চলিলেন। কুলের কলঙ্কের 

ভয় ছাঁড়িলেন, নিজের গৌবরববোধও ছাঁড়িলেন--কেনন! 

মনের মধো যে কানাই জাগিল। তিনি তাড়াতাড়ি 

যাইতে চান, কিন্ধ পীনপয়োধর ও গুরু নিতম্বের ভারে 

তাহ! পাপিতেছেন না। মনের ভিতর মিলনের আপত্তি 

অথচ পথ দুস্তর, স্থৃতর।ং বিধাতার »ষিকে নিন্দা কবিতে 

লাঁশিলেন। তিনি নিজের মনে মনে তৈয়াৰী মনোরথে 

চড়িলেন-__বাধ। বিপদ কিছুই মীনিলেন না । গোবিন্দদাস 
বলিতেছেন যে, স্থন্দরা কুরধামে দয়িতের সঙ্গে মিলিত 

হইলেন । 

৪৬৯ 

শ্র রাগ 

বদন না কর মলিন ছান্দ। 

বাদে জিয়া়সি পুনিম চান্দ ॥ 

অধর বাদ্ধুলি মধুর হাল। 
নিরস না কর দীঘ নিশান ॥ 

বাই হে অব তেদ্রহ মান। 

চরণে লাগিতছ সাধয়ে কান ॥ 



৩৮ 

চঞ্চল নয়ন খএ্রন জোর । 

ভাঙ-ভুজঙ্ম রহ অগোর ॥ 

কী ফল মোহে এতছ রোষ। 

জগতে বিদিত দাসক দোষ | 

বচন-অমিয় যে জন জিয়ে। 

মান-কুলিশ দরশাও কিয়ে । 
গোবিন্দদাম চিতে এই হাস। 

এ জন করয়ে মান অভিলাষ ॥ 

সা. প. (১)-১৫৭ তরু ৫৮২, সমুদ্র ১০৫ 

ব্যাখ্য। শ্রীরুষ্ণ শ্রীরাধাকে বলিতেছেন-_তুমি মুখের 

শোভাকে ম্লান করিও না। কেনন।, আমার উপর মান 

করিয়া যদি তুমি এরূপ কর, তাহ। হইলে তোমার সহিত 

তুলনায় পূণিমাঁর চাদ (যাহ! স্বভাবতঃ তোমার লৌন্দয্যের 
নিকট পরাজিত ) জিতিয়। যাইবে । তোমার বাধুলিরপ 

অধরে মধুর হাপি লাগিয়। থাকে, উহাকে দীর্ঘ নিঃশ্বাসের 

দ্বার নীরস করিও ন।। বাধে! তোমার পায়ে ধরিয়। 

কানাই সাধিতেছে * তুমি এখন মান ত্যাগ কর। তোমার 

নয়নযুগল খঞ্ধনের মত নাচিয়া৷ বেড়ায়; কিন্তু ভ্ররূপ 

তূজজিনী উহাকে আগুলিয়। রাখিয়াছে (ভ্রকুটা, করিলে 

নয়নের স্বাভাবিক শোভা দেখ! যায় না)। আমার 

উপর এত বাগ করিয়া লাভ কি? এদাসের দোষ তে! 

সবাই জানে, তুমিও জান, স্ৃতরাঁং ক্ষম কর। যে ব্যক্তির 

জীবনধাঁরণের উপায় হইতেছে তোমার বচনাম্ৃত পান 

করা তাহাকে মানবধপ বজজ দেখাও কেন? (কথ! বন্ধ 

করিলেই যে সে মারা যাইবে ।) গোবিন্দদাসের মনে 

এইজন্য হাঁসি পাইতেছে যে, শ্রীকষ্ণ প্রেমলীলার বৈচিত্র্য- 

সাধনের জন্যই শ্রীরাধার মান কামন। করেন । 

৪৭০ 

শ্রা রাগ 

সুন্দরি জানলু তুয়। ছুরভান । 

হরি-উর-মুকুবে হেরি নিজ ছাহরি 
তাহে সৌতিনি করি মান 

গোবিন্দ্দাসের পদ্দাবলী ও তাহার যুগ 

কানন-কুগ্ে কুস্থম-শরে জর জর 

পন্থ নেহারই তোরি। 

ভাগে মিলল পুন কাহে কমল-মুখি 

রোঁখে চললি মুখ মোঁড়ি ॥ 

কত কত মুগধিনি এছে ভেল বঞ্চিত 

হবি পুন তাঁহে না লাগি। 

তুহু' পুণবতি তোহে ওহি মাঁনাঁওত 

কি কহব তোহারি সোহাগি ॥ 

তে] বি শৃতল শীতল ভূতলে 

ছুরতর বিরহ-হুতাশে । 

তুয়। কর-সরস পরশে রিঝাঁওহ 
তোঁহে কহ গোবিন্দণাসে ॥ 

সা. প. (১)--১৫৮, ক বি ১৬৬৮ তরু ৫৮৮ 

পাঠান্তর-_-সাহিত্য পরিষদের পুথিতে “কানন কুঞ্রে 
কুক্ুম শরে” ইতাদি হইতে আরম্ভ এবং পঞ্চম চরণে 

নুন্দরি জানলু তুয়া দুবভাঁন” ইতাঁদি আছে। 

শব্দার্থ দুরভান-__ভ্রম, বিপরীত ধাঁরণা। উর- 
মুকুরে_ নির্মল বন্ষস্থলরূপ দর্পণে। নিজ ছাহরি--নিজের 

ছাঁয়া। মানাওত-_মানভঙ্গের জন্য প্রবোধ দেয়। 

রিঝাঁওহ-_হষ কর। 

ব্যাখ্যা হে হ্ৃন্দরি! এখন বুঝিলে তো তোমার 

ভুল? হরির বন্ষরূপ দর্পণে তুমি তোমার নিজের ছায়! 

দেখিয়। সতীন বলিয়া ভাঁবিয়াছিলে। (শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে 

ছাড়া আর কাহাঁকেও কি বুকে স্থান দিতে পারেন?) 

তিনি বনের ভিতর কুঞ্জে মদনবাঁণে জঙ্জরিত হইয়া 

তোমার পথপানে চাহিয়া আছেন। যদি ভাগ্যবশে এমন 

দয়িত পাইলে, তবে হে কমলমুখি! বাগ করিয়া মুখ 

ঘুরাইয়! চলিয়া যাইতেছ কেন? কত কত সুন্দরী শ্রীক$কে 
দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে, কিন্তু হরি তাহাদের কাহারও 

প্রতি অন্থরক্ত হন নাই, স্থৃতরাঁং তাহারা বঞ্চিত হইয়াছে । 
তোমার পুণের জোর আছে তাই শ্্রীকষ্চ তোমাকে 

মান ভাঙ্গার জন্য সাধিতেছেন । তোমার প্রেমের কি 

ভাগ! তোমার বিরহে শ্রীরুষ ভীষণ বিরহ-জালায় 

মাটীতে শুইয়। আছেন। তুমি তোমার পরম করের 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

স্পর্শীন করিয়া তাহাকে হষ্ট কর, ইহাই তোমাকে 
গোবিন্দদাস বলিতেছেন । 

৪৭১ 

শুন ধনি কহি তুয়। কানে। 

জনি করু অরুণ নয়ানে ॥ 

হরি-হিয় অধিক উজোর। 

জন্গ মণিময় সো মুকুর ॥ 

কানু কোরে নহ আন নারী 

প্রতিবিষ্ব ভেল তোহারি ॥ 

ইথে যদি তুছু' করু আনে। 
সব হলব তুয় মানে ॥ 

এছন কতিছু ন। দেখি। 

অবিচারে নাহ উপেখি ॥ 

দোষ দেখি দূষহ তাই। 

গোবিন্ধদাস বলি যাই ॥ 

তর" ৫৯৩ 

শব্দার্থ জনি কর অরুণ নয়ানে ইত্যাদদি_চোথ 

রাঙ্গা করিও না যেন। হরির বুক অত্যন্ত উজ্জল, যেন 

মণি দিয় তৈয়ারী দর্পণ। দৌখ দেখি দুূষহ তাই_-সত্য 
সত্য যদি কেহ দোষ করে, তবে তাহাকে দোষ দাও । 

গোবিন্দদাস তোমার বুদ্ধির বলিহারি দিতেছেন। 

€৭২ 

ভূপালী 

রসবতি রাধ। রলময় কান। 

কো। জানে কাহে কয়ল দুহু মান ॥ 

দুহ" অতি রোধে বিমুখ ভই বৈঠি। 
দুছ' চলল বৃন্দাবন পৈঠীন১ ॥ 

কি কহব সখি কহুইতে হান। 
কিয়ে কিয়ে না করু মদনবিলাস২ | 

২৪৯ 

লোচনলোরে ভেরি দুছ' পন্থ। 

পাঁওল তিমির নিকুঞ্গক অন্ত ॥ 

দুহ' ছু পুছইতে দুহু' মতি বাম। 
দুহু' কয়ল নিজ নিজ সখি নাম ॥ 

ভরমে কহত দুহু মরমক বোল। 

সহচরি বলি দুহঠে ছুছ কক্ষ কোর ॥ 

যব দু মেলি আলিঙ্গন দেল। 

গোবিশ্দদাঁস কহ পুন* কিয়ে ভেল॥ 

সা. প্. (১)- ১৬১ তন ৫৯৯, সমু ২*৭ 

পাঠান্তর-_তরু-_-(১) চললী যমুনা জলে 'পঠী 
(২) অদ্ভূত দুহুক বিলাস (৩) ছুই সে কহল নিজ সহচরি 

নাম (6) তব। 

ব্যাখ।--এই পদটী অকারণ মানের । কামের বশে 

কি কি অদ্ভুত কাধ্য হারা ন। করেন? আধারের মধ্যে 

নিকুঞ্জের শেষ সীমায় যাইয়! উপস্থিত হইলেন । আধারে 

কেহ কাহাকে৪ দেখিতে পাঈতেছেন নাঃ তাই “কে 

ওখানে” “কবল নাকি /” “কে, ললিত।”--এইনূপে 

উভয়েই নিজ নিজ বন্ধুপ নাম করিলেন আর ্থহৃদ্ভ্রমে 

তাহাকে অন্তরের সন কথা বলিলেন ; শেষে সেই শ্রমের 

বশবগ্ডা হইয়াই পরস্পর আঠলঞ্গনবদ্ধ হষ্টলেন। আলিঙ্গন 
দিবার পর গোবিনদাস জিজ্ঞাস! করিতেছেন, তারপর কি 

হহল? 

৪৭৩ 

কেদার 

ইহ মপু যামিনি মাঁহ। 

কাছে লাগি মান- দহনে তন দহি দহি 

দুহু' দুখ ছু নাহি চাহ ॥ 

উহ স্থুপুরুখ-বর২ বিদগধ-শেখর 

এ অবিচল-কুল-বাল।। 

বিহি ও না জানল মদন ঘটায়ল 

জন জলধরে বিদুমাল। ॥ 



২৪৩ 

চাদ উদয়ে কিয়ে কুমুদ্িনি মুদিত 
চীদনি-বিনুখ চকোর। 

এছন যামিনি কথিহু' ন। পেখিয়ে 

কিয়ে বিহি-মতি অতি ভোর ॥ 

দুহ্ তনু পরশে ক্ষণিক পরশ-রস 
জন জলধবে বিদুমাঁল।। 

এছন কাখিনি ও স্ুপুরুখ-বর 

তুহছুক ছুলহ নব বাল! ॥ 

সহচরি-বচন শুনিয়। ছুহু' হরযিত 

দুহু' মুখ হেরি ছুহু' হাস। 

ছুহু ক অনুভব পুরল মনোরথ 

গোবিন্দদাম পরকাশ ॥ 

সমূদ ২০৮, তরু ৬০১ 

পাঠান্তর-_তরু-_-(১) কথি লাগি (২) “উহ স্থুপুরুখ- 
বর” ইত্যাদি সমুদ্রে নাই। সমুদ্রে “ছুহু' মুখ নাহি চাহ”-র 

পর আছে “চান্দ উদয়ে কিয়ে কুমুধিনী” ইত্যাদি । এই 

পাঠই সঙ্গত মনে হয়। 
শব্দার্থ_চাদ উদয়ে কিয়ে ইত্যাদি-_চাঁদ উদ্দিত 

হইলে কি কুমুদিনী চোখ বু'জিয়। থাকে? চকোর কি 
কখনও জ্যোংনার প্রতি বিমুখ হয়? দুহু তনু পরশে 

ইত্যাদি--দুইজনের তনুম্পর্শের ফলে ক্ষণিক স্পর্শের 

আনন্দ উদ্ভুত হইল, যেন মেঘে বিদ্যুতের মাল! প্রকাশিত 
হইল । 

৪8৭৪ 

ন্্হই 

কোরে রহিতে যে মানয়ে দূর । 
সো। অব কৈছন ভিন ভিন বূর ॥ 

ন। বুবঝয়ে দারুণ প্রেম-তরঙ্গ | 
করইতে আন আন ভেল রঙ্গ ॥ 

সুন্দরি এছন সে! করু মান। 

পর-বেদন হিয়ে যো নাহি জান ॥ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

তুয়া লাগি ষো হরি করত ধেয়ান 

সে। স্থখে তু ধনি ভেলি অগেয়ান | 

ধরণি বিলদ্বিত বিরস-বয়ান। 

কাহে বাঢাহ অকারণ মান ॥ 

শ্টাম-কলেবর ধূলিক সাত। 
মলিন বদন ভেল দুবর গাত॥ 
কমল-নয়ানে নীর ঘন গলই। 

তোহার অরুণ দিঠি নিঝরহি ঝারই+ ॥ 
সো তন্চ ছট-ফট মদনকি বাঁণে। 

তোহারি মরম-ছুখ মরমহি জানে ॥ 

করুণ-নয়নি ঠেঠহ পিয়া পাশ। 

চরণে লাগি কহ গোবিন্দদাস* ॥ 

সা. প (২)--১*৪ তরু ৬০৫ 

ক. বি. ১৬৬৯ 

পাঠান্তর--সা. প. পুথির শেষ চারি চরণ এইরূপ £-_ 
সে! মুখ নিরস না কহ কনি। 

ধরণী লম্বিত তুহু বিরস বয়ানি ॥ 

তেজি মান চল সে। পু পাশ। 

চরণে লাগি কহে গোবিন্দদান ॥ 

শব্দার্থ_কোরে হিতে যো ইত্যাদি-_যাহারা 
পরস্পরের ক্রোড়ে থাকিয়া ওদূরে রহিয়াছে মনে করে,তাহার। 

এখন কেমন ভিন্ন ভিন্ন থাকিয়া কাঁদিতেছে! তুয়া লাগি 
যে! হবি করত ধেয়ান ইত্যাঁদি-__স্ুন্দরি | হরি তোমার 

জন্য যে ধ্যান করেন এই সুখেই তুমি অজ্ঞান হইলে, তাহার 

দুঃখের কথ ভাবিয়া দেখিলে না? সে মাটাতে লুটাইয়া মুখ 

ভার করিয়া আছে। কেন অকারণ মান বাঁড়াইতেছ? 
শ্টামের দেহ ধৃলাঁয় ধূসরিত, তাহার মুখ মলিন, দেহ দুর্বল। 

তাহার কমলনয়নে অবিরত জল পড়িতেছে, তোমারও 

অঝোর ধারায় কাদয়। কাঁদিয়া চোখ লাল হইয়াছে। 

৪8৭৫ 

নিজ তচ্ছ জারি দহন সঞ্জে কাজর 

শ্যাম ভ্রমর সম ভেল। 



গোবিন্দদাসের পদাবলী ২৪১ 

সে মুখ হেরি সদয় তু সন্দরি 

নয়ন কমল মাহা কেল ॥ 

মানিনি না বুঝিয়ে তোহারি বিলাস। 

যে দিঠি লাগি হাম পুন জলতহি 
দারুণ বিরহ হতাশ ॥ 

সখি সঞ্জে কত কহত যব হেরসি 

বেরি একু নয়ন তরঙগ। 

সে। কাজর সঞ্চে নিজ তন্ত পরিখিএ 

কে। অতি শ্টামর অঙ্গ ॥ 

বমবতী হৃদয়ে কবহু জনি পরশয়ে 

এছন বিরহ হু'তাঁশ। 

কর-অববিন্দ পরশি বরু পেখত 

কহতহি গোবিন্দদাস ॥ 

স|. প. ০১)--১৫১ 

বরাহনগর পুথি ৪ (৩)--৩৬ 

ব্যাখ্যা- শ্রীকষ্ণ শ্রীরাধাকে বলিতেছেন, নিজের দেহ 

বিরহব্ধপ আগুনে পুড়িয়। যাওয়ায় কজ্জলের ন্যায় শ্যামবর্ণ 

ভ্রমরতুল্য হইয়াছে। কাঁজলের সঙ্গে নিজের দেহ মিলাইয়। 
পরীক্ষা করিয়া দেখ, কার বর্ণ বেশী শ্তাম। কিন্তু কৃষঃ 

বাধার আলিঙ্গন চাহিতেছেন ন1, কেনন। তাহার হৃদয়ের 

সম্তাপে শ্রীমতী জলিয়া যাইতে পারেন; তাই কবি 

গোবিন্দদাস বলিতেছেন যে, আলিঙ্গন ন। করিয়া এবং 

করকমলস্পর্শে পরীক্ষা করিয়া দেখ শ্টামের বুকে কতখানি 
তাপ। 

৪৭৬ 

তথ রাগ 

মুণ্ি জানহু' হরি রাইক পরিহরি 

স্বপনহ আন না জান। 

বিদগধ-বাদে কোই পরিবাদব 

ভেঞ্ঞ কিয়ে তেজবি কান ॥ 

৩১ 

স্বন্দরি নাগর নাহ সুজান । 

কুম্তল-পিঞ্ছে চরণ নিরমঞ্জল 

অব কিয়ে সাধমি মান ॥ 

যাকর মুরলি আলাপনে কত কত 

কুল-বমণীগণ ভোর । 

তোহারি-প্রেম-ভরে বাত না নিকসই 

ততয়ে কি মানসি থোর ॥ 

প্রেমক দহন প্রেমপয়ে শীতল 

আন হোত নাহি আন। 

কিশলয় মলয়জ চন্দনে দগধই 

গোবিন্ঈদাস পরমাণ ॥ 

সা. প. (১)--১৬৩ তর ২০৩৯, সমূতা ২৭৫, ক্ষণদ। 

২1৪ 

পাঠান্তর--ক্ষণদাতে আরভ্ভ-_-দেখ সখি! নাগর নাহ 
স্থজান। সমুদ্রে আরম্ত--দেখ পখি নাগর স্ুজান। এই 

ছুই সঙ্কলনে প্রথম চারি চরণ নাই। 

ব্যাখ।-_ আমি বেশ জানি যে, হরি বাই ছাড়া আব 

কাহারও কথ। স্বপ্নেও ভাবেন না। এরকম ক্ষেত্রে কেউ 

যদি তাহাকে রধিক মাগর বলিয। অপবাদ দেয়, তাহ! 

হইলে কি তুমি কানাইকে ত্যাগ করিবে? হে সুন্দরি ! 

তোঁমার নাগর স্থজন। তিনি তাহার মাথার চুল 

ণ্যি। তোর চরণ মুছ্াইলেন; তবে আর কেন মান 

করিয়! থাকিতেছ? খাহার মুরলীর ধ্বনি গুনয়া কত 
কুলবতী নারী পাগল হয়, ভিনি তোমার প্রেমভরে কথাটি 

পধ্যস্ত বলিবার শক্তি হারাইয়াছেন, একি কম কথা? 

প্রেমাগির জালা প্রেম-জলেই শীতল হয়। অন্য জিনিষ 

দিলে বিপরীত ফল হয়। তাই কিশলয়, মলয়পবন ও 

চন্দন-প্রয়োগে জাল। বাড়ে ; এ কথার সাক্ষী গোবিন্দদাস। 

৪৭৭ 

ভূপালী 

তেরছ নয়নে ধনি হেরই বামে। 
তহি নহি দেখল নাগর শ্যামে ॥ 



৪২ 

চমকি উঠই তব চৌদিশে হেরি। 

সখিগণ আড়ে নেহারত গোরি ॥ 

যব নহি দেখল নাগর কান। 

ছুরহি দুরে গেও রোখ সঞ্ঞে মান ॥ 
তবহি করই ধনি কত অন্ুবন্ধ । 

হিয়পর জাগল সে! মুখচন্দ ॥ 

সখিরে পুছই তব কাহ মঝু নাহ। 
কহইতে বাঢ়য়ে বিরহক দাহ ॥ 

গোবিন্দদা কহ কৈছন মান। 

অবিচারে কাঁহে উপেখলি কান ॥ 

অ ৯৪ 

শব্দার্থ-_তেরছ নয়নে_ বঙ্কিম দৃষ্টিতে । আড়ে__ 
আড়চোখে । রোখ সঞ্জে মান-_-বোষও দুরে গেল, মানও 

দুর হইল। 

৪৭৮ 

কামোদ 

অন্তরে উথলল প্রেম-তরঙগ। 

গোই রোই চলু দোতিক সঙ্গ ॥ 

আগুসরি ধরতহি দৌতিক পাণি। 

মঝু লাগি যতনে কহবি দউ বাণি॥ 

ধনি যদি রোখে সহবি নিজ গায়। 

ইথে লাগি তুহারি ধরত হম পায় ॥ 

এত কহি নাহ দোতি দুছ' মেল। 

কুপ্ত-নিয়ড়ে আমি উপনিত ভেল ॥ 

নাগর অঙগ-গদ্ধ ধনি তহি পাই। 

তৃষিত চাঁতকি জন্ু চৌদিগে চাই ॥ 
তৈখনে হ্মুখে আয়ল যব কান । 

নাহ হেরি ধনি বাঢ়ল মান ॥ 

গোবিন্দদাস কহ কি কহব হাম। 

আপনে ভাঙ্গহ মানিনি-মান | 

অঃ৯৮ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

শবাার্থ-গোই রোই চলু--গোপনে কািয়। চলিল। 
দউ বাঁণি_ছুটী কথা। ধনি যদি রোখে ইত্যাদি_মেই 

সুন্দরী দি রাগ করিয়! দুকথ। শুনাইয়! দেয়, তাহ সহা 

করিয়া লইও। 

৪৭৯ 

ধানশী 

নাগর পুন যাই পদ ধরি সাধই 
তবহ' লদয় নহ রাই। 

আকুল চিত-মন ছল ছল লোচন 

কাতরে সখি মুখ চাই ॥ 

ললিত! ললিত বচনে কত বোলই 

শুন বৃষভাচ কুঙারি। 

কোন পরাঁণে তু নাহ উপেখলি 
কারণ বুঝই ন পারি ॥ 

বিশাখা কহত নহত ইহ সমুচিত 

সো বহু বল্পভ কান। 

ফিরি যব যায়ব খোৌঁজি ন পায়ব 

দগধবি হমার পরাণ ॥ 

তুঙ্গ ভঙ্গি করি কহতহি বেরি বেরি 
হম সব নহি তুয়া কাজে। 

হিত কহিতে যদি অনহিত মাঁনসি 

ঘরে বমি করহ বিরাজ ॥ 

চিত্রা চতুরি মধুর করি বোলই 

মানে রহলি তুহু মাতি। 

তোহারি নাহ চরণে পড়ি কান্দই 
হেরইতে বিদরয়ে ছাতি ॥ 

স্দেবি সমুখে আসি বলে মোর! তুয়া দাসি 
শুন বাই কর অবধান। 

খেম অপরাধ পাদ ধরি সাধন 

তেজ ধনি দারুণ মান ॥ 

সবছ" সখী মিলি করই পুটাঞ্ুলি 

কর পদ ধরি কত সাধে। 



গোবিন্ধদামের পদাবলী 

সখিগণ লখে বচন তহি বোলই 
তবছ' না মানই বাধে ॥ 

মন-অনগুরাগে ভরল বর-নাগ্নর 

রোই রোই চলি যাই। 
আকুল নাগর অন্তর গর গর 

গোবিন্দদাস রস গাই ॥ 

[১০২ 

শব্দার্থ_দগধবি হমার পরাণ--তোমার দয়িত 

ফিরিয়। গেলে শেষে আমাদের প্রাণ জালাইয়! মারিবে। 

৪৮০ 

স্ুহই 

বাঁরত নয়নলোরে পরিপূরিত 

যৈখনে সো মুখ চাহ। 
দেয়ত ঘু'ঘট পলটি পুন আওত 

মান কৈছে নিরবাহ ॥ 

সজনী হরি সঞ্চে সে করু মান । 

ষে গুণবতি ধনি ধৈরজ-কাঁঞ্চনে 

বান্ধল হদয়-পাঁষাণ॥ 

গুণি গুণি দোখ রোঁখ ষব মানিয়ে 

তৈখনে উপজয়ে হাস। 

করইতে কঠিন বচন যব আীচিয়ে 

নিকসই মধুরিম ভাষ ॥ 

চলইতে অনত চরণ ফিরি আঁওত 

বিছরত মনে রহ জাগি। 

নিন্দহ' সপনে আনি নহি হেরিয়ে 

গোবিন্দদাস কহ ভাগি॥ 

অ ১০০ 

ব্যাখ্যা_বারত নয়ন 'লোরে ইত্যাঁদি-_-যখনই তাহার 

মুখের দ্বিকে চাওয়াস্হয় তখন চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া 

বাঁধ দেয় । ঘোমট1 দিলে চক্ষু পুনরায় ফিরিয়া আসে । 

২৪৩ 

সখি! তাহার পক্ষেই মান কর সম্ভব যে ধৈর্যাক্ধপ 

সোনা দিয়া হৃদয়রূপ পাষাণ বীধিয়াছে। (অত্যন্ত 

কঠিনহদয়া নারীই হরির উপর মান করিতে পারে ।) 
বিছরত মনে রছ জাগি-ভুলিবার চেষ্টা করিলে আরও 

বেশী করিয়া মনে পড়ে। নিন" সপনে ইত্যাপি-_ 

নিদ্রার মধ্যেও স্বপ্নে সে ছাড়া অন্তকে দেখি 

না। গোবিন্দদাস বলেন, এতে! পরম সৌভাগ্োের 

কথা। 

৪৮৬ 

বাল। ধানশী 

সজল পঙ্গজ-দল পদুমিনি আলী। 

পরশিতে তরি চমকে বনমালী ॥ 

সে। তন্ঠ ছটফটি হেরি হিয়-সাঁধে। 

লেপইতে চন্দনে লাখ হয়ে বাধে ॥ 

শুন শুন হুন্দরি পড়লিহ চরণে। 

না জানি কি হয়ে তুয়। বিরহক বেদনে ॥ 
তিলে কত মুরছি পড়য়ে পু ভোর। 

অন্গথণ গলয়ে নয়নে বছ লোর॥ 

ফুকরি ফুকরি ঘন রোয়ই শ্যাম । 

ঘর ঘর শবদে লেই তুয়া নাম ॥ 
তাহে বেড়ি রোয়ই প্রিয় সখিগণ। 

বুঝি আওলু: হুম তুহারি সদন ॥ 
তু মানিনি অতি করসি উদাস । 

কিয়ে সমুবায়ব গোবিনদাস ॥ 

সা. প. (২)--১*৪ অ ১৯৩, গীতচঙ্ট্রোদয় ২৪৭ 

ব্যাখ্যা _বনমালী বিরহে এমনই আকুল যে, সজল 

পন্মের দল ও পদ্িনীতুল্য সথীকেও স্পর্শ করিতে ভয়ে 

চমকিয়। উঠেন। অতি করসি উদাস- অত্যন্ত গুদাসীন্ 

দেখাইতেছ। 



গোবিন্দদামের পদাবলী ও তাহার যুগ 

৪৮২ 

দেশকার 

রাঁইক লংবাদ কে! আনি দেব 

এমন ব্যথিত কেহ নাই। 

মান ভরমে ভরে হাম চলি আয়ন 

প্রাণ রহল তছু ঠাই ॥ 

রাই আপন বিপদ নাহি মানি। 

হামারি অদর্শনে রাই কৈছে জীয়ব 

ধনী জনি তেজয়ে পরাণী ॥ 

গুরুজন গণ্জন ভগ্তন লেগল 

নিজপতি বিবিধ বিধানে । 

হামারি কারণে ধনী এত ছুখ সহতহি 

তবে করল তু মানে ॥ 

বাইক গুণগান সোঙরি সোঙরি পুন 

তেজব পাপ পরাণ। 

গোবিন্দদাস কহে ধৈরয ধর চিতে 

বাই মনে মিলব কান ॥ 

ক. বি. ১৫৫৯ 

ব্যাখ্যা ধনী জনি তেজয়ে পরাণী-__আমার নিজের 

দুঃখের কথা গণন। করি না। আমার অদর্শনে রাই কেমন 

করিয়া বাচিয়। থাকিবে তাহাই ভাবিয়। আকুল হইতেছি। 

সেই সুন্দরী যেন প্রাণত্যাগ না করে। 

৪৮৩ 

সুন্দরি সঙ্গহি রাখবি কাহে। 

হাঁম অনুগত জন তুয়। পদ্দ সেবিব 

সমীপে রহব নিশি দিনে ॥ 

মুগমদচন্দন অঙ্গহি লেপব 

সীথে দেওব সিন্দুরে। 

রতন মগ্ডির চরণে পরাওব 

কুঞ্চিত সকুঞ্চিত চীরে ॥ 

তুয়৷ পদ পরশে ভাবযব হোয়ব 

যতনে নিবারব চীতে। 
গেবিন্দদাস কহ কপট হ্থনাগর 

ছোড়হ ঝটকি বাতে ॥ 

স ৩৯২ 

ব্যাখ্যা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে অঙ্গনয় করিয়] বলিতে- 

ছেন, হে স্ন্দরি! কানাইকে সঙ্গে রাখ । তুয়৷ পদ 

পরশে ভাব যব হোয়ব--তোমার চরণ স্পর্শ করিলে 

আমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়। উঠিবে তোমার সর্বাঙ্গ স্পর্শ 

করিবার জন্ত , কিন্তু আমি কথ। দিতেছি যে, এব্দপ ভাব 

মনে জাগিলে আমি তাহ। ঘত্ব করিয়। নিবারণ করিব। 

গোবিন্দদ্াম বলিতেছেন, হে কপট সুনাগর! এসব মিছ' 

কথা বল] ছাঁড়। 

৪৮৪ 

মুকুট উতারি জটাজুট বান্ধল 

পহিরল ফটিক মাল। 

চন্দন উত্তারি ভসম চড়াওল 

বাউলবেশ বনাল ॥ 

গীতধটি ছোঁড়ি কোঁপিন পহিরল 

শঙ্খ কি কুগডল কানে। 

মযুরক পুচ্ছ হাত ধরি মাধব 

আওল শিঙ্গারব করতহি। 

গোরথ জাগাই জটিল ভীথ আনি দেল। 

মৌনী যোগেশ্বর মাথ ঢুলাওত 
বুঝল ভীথ নাহি' লেল॥ 

জটিল! কহত কিএ তু মাঙ্গত 
যোগী কহত বুঝাই । 

তো বধূ হাথ ভীখ হাম লেয়ঙ্গি 
তুরতহি' দেহ পাঠাই ॥ 

পতিবরতা। বিহু ভীথ যদি লেয়ঙ্গি 

যোগিবরত ভএ নাশ। 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

তাকর বচন শ্রবণে তন্থু পুলকিত 

ধাই কহল বধৃপাশ ॥ 

দ্বারে যোগিবর শরির মনোহর 

জ্ঞানী বুঝলু অনুমানে । 

প্রেম ভকতি করি রতন থারি ভরি 

ভীখ দেহ তছু ঠামে ॥ 

গোধুম চুণ পূর্ণ করি থারহি' 

বতন কটোঁরহি' ঘিউ। 

করে কর জোড়ি লেহ করি ফুকরই 

তাহে হেরি থর থর জিউ॥ 

যোগী কহত হাম ভীখ নাহি' লেয়ঙ্গি 

ও মুখ বচন এক চাই । 

নন্দ-নন্দন পর যে। অভিমাঁনহ 

মাফ করহ ঘর যাই ॥ 

হাসি হাসি মুখ ঝাঁপল জানল 
ভেখধারি নটরাঁজ। 

গোবিন্দদাস কহ রসিক শিরোমণি 

সাধল মানন কাজ ॥ 

7. প. ২)--১৪১ 

নণাহ ৬ (১০২৬)--২ 

₹ বি. ১৫৩ 

পাঠান্তর- প্রথম চারি চরণ সা. প. পুথি হইতে 
গৃহীত। তরুতে আরম্ভ- গোরখ জাগাই, শিঙ্গারব 

করতহি"। 

শব্দার্থ-গোরখ- গোরক্ষকদ্দিগকে | 
জাগাইয়া। পতিবরতা--পতিব্রত। ৷ 

সং ৪*৭ 
হব ৩৯৮ 

জাগাই-_ 

৪৮৫ 

ললিতা ললিত বচনে রহ কহলহি 

শুন বুষভাঙ্ছ-কুমারি। 

এ হেন সন্বাদ্দ বাম পর্দে কাহে ঠেলপি 

পুন নাহি পায়বি ফেরি ॥ 

হাম তুয়। সঞ্জিনি রঙ্গিনি রসিকিনি 

সে সব সময়ক সাথি। 

২৪৫ 

অব তুয়া রীত চিত নাহি সমুঝিয়ে 

না বুঝিয়ে বচনক ভাতি ॥ 
কিকহব কি তোহে ককিলে কী হোয়ব 

বাত ন! বাখবি মোর । 

ব্রজকুল চাদ চরণে ধরি লোটত 

এ কিয়ে ছুরমতি তোর ॥ 

করে ধরি কত শত নীত বুঝায়লু 

তবহু সদয় নাহি ভেল। 

হই অবনতমুখী নখে মহি লেখই 

গোবিন্দদান চিত শেল ॥ 

ক. বি. ১৬১৫ 

শব্দার্থ রহ কহলহি--গোপনে বলিল। ককিলে 

কী হোৌয়ব-কি করিলে কি হইবে। নীত বুঝায়লু-_ 
নীতি কথা বুঝাইলাম। 

৪৮৬ 

গলে অন্বর ধরি জোরি যুগল কর 

বিশাখ। সখি পুন কহই। 

হাঁম সব কহে তুয়। অতগ। কহইয়ে 

মিছাই নিকটে তব রহই॥ 

মানিনি মান সমাপি সদয় হও 

হেরহ নাহ-বয়ান। 

খেনে দোষ বাত কত কও ছোয়ত 

জারেত সব দিন ন। রহে সমান ॥ 

পুন অবধি লরাই। 

যে কয়লি সে কয়লি অব ঝুট নাহি সাজই 
করে ধরি লাখ বুঝাই ॥ 

এত শুনি রাই বদন ফেরি বৈঠল 

বিশাখার বচন উপেখি। 

নাস অঙ্গুলি করি সব সখি রহতহি 
গোবিন্দদাঁস দুরে দেখি ॥ 

ক. বি. ১৬১৮ 



২৪৬ গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

শবার্থ_গলে অন্বর ধরি-_-গলবশ্ব হইয়া। নাস 
অঙ্গুলি করি--নাসিকার উপর অঙ্গুলি দিয়া। আমর। এখন 

অবাক হওয়! অর্থে গালে হাত দেওয়া বলি, গোবিন্দদাস 

বহুস্থানে এ অর্থে 'নাকে হাত দেওয়। প্রয়োগ করিয়াছেন । 

৪৮৭ 

চিত্রা চতুরি চরণে ধরি রোওত 
ঝর ঝর ঝরয়ে নয়ান। 

গদ গদ ভাস প্রকাশি কত কহতহি 
রাই রহ মুদিত নয়ান ॥ 

হরি হরি বজর সমান হিয়! রাধা । 

এ স্ুথ সম্পদ বিধি দেই লেওল 
মিটল পিরিতক সাঁধা ॥ 

সথি সব কাতরি উমরি ঝুমরি 

কত রোওত লুঠত পদ আগে। 

কত কত বচন রচন কাহু কেবল 

মান সমাধি ভিখ মাগে | 

এতহি বিনয়ে ধনি নয়ান না হেরই 

নাগরি চরণে পড়িয়াছ।। 

সখিগণ আদন রোল গোল ভেল 

গোবিন্দদাঁস কান্দে পাছা ॥ 
ক, বি. ১৬১৯ 

শবার্থ__চিত্র। চতুরি-_্চতুরা চিত্রা। বজর সমান 
_বজতুল্য। মান সমাধি ভিখ মাগে--সখীরা রাধার 

কাছে মান শেষ কর। রূপ ভিক্ষা চাহিল। 

৪৮৮ 

চম্পকলতি অতি ধূলহি ধূমর 
রাই চরণ ধরি মাথে। 

লঙ্ছ লু বচনে কতহু করু কাকুতি 

রাই সদয় নহ তাথে॥ 

হরি হরি দারুণ মানিনি মান। 

সখিগণ বচন শ্রবণে নাহি শুনত 

কিয়ে ইহ কঠিন পরাণ॥ 

রহি রহি রাই হুহুস্কৃত করতহি 
ঘন ঘন দীঘ নিশাস। 

বুঝল রাই সঙ্গ নাহি হোয়ত 

সথি সব ছোড়ল আশ॥ 

অনুক্ষণে রাই বনে বনে 

হেরি নয়ন পুন মুদই। 
চম্পকলতি অতি দুরহি বৈঠল 

গোবিন্দদাঁস রস বদই ॥ 

শব্দার্থ_চম্পকলতি-_চম্পকলতা নাঁমে অষ্টসখীর 
মধ্যে একজন । লহ লগ বচনে-_স্বহু বচনে। 

৪৮৯ 

রজদেবি সখি রঙ্গ ভঙ্গি করি 

কহে কত বচন রলাল। 

আহ মরি হরি পদতলে পড়ি রহু 

মঝু মনে বাজত শাল ॥ 

স্ন্দরি তোহে উপদেশ কোই। 

সে হেন প্রেম কাহে অবহেলে খোয়সি 

বলি চরণে পড়ি রোই ॥ 

এক বেরি হৃদয় সদয় তুহু হোয়ত 

মনে করি তেজিয়ে মান। 

পুন পহু গরবে গোয়ার মতি উলটই 
মান ভেল মেরু সমান ॥ 

ক্ষেণে এক রাইক রোখ নাহি টুটত 
দগধল সহচরি বৃন্দে। 

রজদেবি ক্কণ শিরপরি মারত 

কি কহুব দাস গোবিন্দে ॥ 

ক. বি. ১৬২১ 
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শব্দার্থ_-পুন পু গরবে গৌঁয়ার মতি- প্রত শ্রীকৃষ্ণ 
£গীয়ার, তিনি গর্ববশে মত বদলাইতে পাঁরেন। মাঁন 
ভেল মেরু পমান-- তোমার মান স্থমেরু পর্বতের মতন 
উচ্চ ও অলঙ্ঘনীয় হইল। 

৪৯০ 

কদেবি স্থমতি অতি রাই মোহাগিনি 

বৈঠল নিকটহি যাই। 

দহ দহ ক্ষিতিসহ কহি বচনাঁমূত 

হাসি হাসাইতে রাই ॥ 

হরি হরি রাঁধ। সহজই বাম] । 
অহনিশি প্রেম কুটাল গতি যাকর 

কি করব সহচরি নাম! ॥ 

কত পরকার কৰি রাই মানাইতে 

সে৷ জঙ্গ কে। কাহু কহুই। 

প্রেম অমিয়া রস অবধি এই জানল 

কো ধনি ইহ দুখ সহই | 

মব পুর নাগরি তুঙ্গ আদি করি 

সখিগণে লাগল ধন্দ। 

হ্থদেবি সোহাগ অতি দৃরহি দুরে গেও 
গোবিন্দদাস অতি মন্দ ॥ 

₹ বি. ১৬২২ 

শব্দার্থ __সব পুর নাগরি তুঙ্গ আদি করি --তুঙ্গবিদ্যা 
প্রভৃতি সব নগরের নাগরী। নরোভ্তম ঠাঁকুর মহাশয়ের 

প্রমভক্তিচন্ড্রিকাঁয় অষ্টসখীর নাম 
রাধিকার সখী যত তাহ! বা কহিব কত 

মুখ্য সখী করিব গণন। 

ললিতা বিশাখা তথ৷ চিত্র! চম্পকলত। 

রঙ্গদেবী স্থদেবী কথন ॥ 
তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুরেখা এই অষ্ট সখী লেখা 

এবে কহি নর্শসখখীগণ ॥ 

২৪৭ 

৪৯১ 

তুঙ্গবচন গ্রকাশি তু দেবি 
সহি সহি বহি নাহি পারি। 

ঝোকি বোখি কত কহুই বচন কট 

পুন পুন রাই নেহারি ॥ 

সুন্দরি কি তুহু নাগর আগে । 

ব্রজকুল-নন্দন পদতলে লোটত 

মান অধন ধন মাগে॥ 

হাঁম সব সহচরি তন্থু মন দগধিলি 

তুহু অতি মুগধিনি বাল! । 

সাধের বন্ধুয়1 তোর কত ছুথ পাওত 

জারত বিরহক জাল।॥ 

কি ধন লাগি তুহ্ু নাগর উপেখলি 

হাম সবে দেউলি পিঠ। 

আপন গুনাগুন কছু নাহি জানসি 

বোলপসি নাগর টিঠ ॥ 

এন বড়ক বোল শুনি বর নাগরি 

ন1 হেরল নাগর পানে । 

জানিলু তু সে মুগধি গোয়ালিনি 
গোবিন্দদাস পরমানে ॥ 

ক. বি. ১৬২৩ 

শব্দার্থ__তুগবচন-_ উচ্চশব | মান অধন ধন মাগে__ 
মানরূপ অধনকে ধন বলিয়। তাহ। ভিক্ষা চাহিতেছে। 

নাগর টিঠ-্ৃষ্ট নাগর । 

৪৯২ 

অবশেষে ইন্দুরেখি ধীরে ধীরে যাই 

রাই নিয়ড়ে উপনীত। 

কি কহুব কহিতে বচন ন ফুরই 
বহু জন্তু ভীত চকিত ॥ 

প্রীবাধে চাহ হাঁস খেলিয়ে বয়ান । 

মান রতন লেই পর মহ! বিরমহ 

নাহ তুয়! করল পয়ান ॥ 



২৪৮ গোবিন্মদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

শুন সব সহচরি ললিতাদি করি পুন যাই পদ-তল ধরি কত সাধহ 

গলহি অন্বর ধরি সাধে-। হম সব কহব বুঝাই। 

কত কত লাখ লাখ বচনে সব সাধিল তৈখনে দন্দক বন্ধ সব মীটব 

তবনু সদয় নহি রাধে ॥ গোবিন্দধাস রস গাই ॥ 

নীরব সখিগণ বাঁক রোধ ভেল ক. বি. ১৬১৪ অ ১৯১ 

নাগর গনল নৈরাশ। 

সো পথে রোই রোই চলল বর নাগর 
৪৯৪ 

দেখত গোবিন্দদাঁস। 
রাই করল যব গাঢ়ই মান। 

রর * ১৬২৪ 

নি দূরহি বৈঠল নাগর কান | 
শব্দার্থ ইন্দুরেখি_ ইন্দুরেখা। কর-বরেখ। দেখি বন্ধু অবনত মাথ। 

দুতিক সন্কোধি কহতহি বাত। 
কর-রেখ। দেখি হাঁম করিম বিচারি। 

নি মঝু পরমায়ু আছে দিন দুই চারি ॥ 

স্থৃহই এতেক বচন শুনি কহে বিনোদিনী । 
উপেখল রাই জানি বর নাগর কি কথ। কহিলে ওহে শ্তাম গুনমনি ॥ 

মনদুখে করল পয়ান। যে কথা কহিলে বন্ধু না কহিও আর। 

ছিয়ে ছিয়ে নিলজ পরাণ নহি রাঁখব মঝু পরমায়ু আধ তুঝে দিস দান। 
মনহি কয়ল অনুমান | গোবিন্দদাঁস করিয়। বড়াই । 

হেনই সময়ে সব সহচরি-মগুলি রাঁধাকষ্ণ সম প্রেম কভু দেখি নাই ॥ 

ধাই আয়ল তছু পাশ। হিম তান . 

রহ রহ কাহে বিমুখ ভই যায়ব মন্তব্য-_বাঁধার মানভঙ্গ-চেষ্টায় শ্রীরুষ্ণের শেষ অস্ু 

হম সব পুরায়ব আশ ॥ হইল নিজের হস্তরেখা বিচার করিয়া বল! যে, আমার 

শুন শুন ব্রজ-যুবরাজ। আর অল্পই আয়ু আছে। সেই অস্ত্রপ্রয়োগ ও তাহার ফল 

তুহ' লম্পটপন কবহু' ন ছোড়বি এখানে বগিত হইয়াছে। 

দগধবে রমনি-সমাজ ॥ 

তুহাঁরি চরণ ধরি সাধলু' কত বেরি 
বৈরিক সঙ্গ তুহু' ছোড়। টি 

চন্দ্রীবলি-মুখ-স্থধা পায় মাতলি ধানশী 

বচন না শূনলি মোর ॥ মাধব বাধা শ্বাধীনা ভেল। 

উত্কট শপথি করহ সখি-মগুলি কতহু ষফতনে কত পরকারে বুঝাওস্ছ 

পুন হেন না করবি আর। তবহি উত্তর নাহি দেল ॥ 

রাই হমারি তুছে অনুকুল হোয়ব তোহারি পরসঙ্গ শুনায় যদি সুন্দরি 

এধির বচন কহি সার ॥ শ্রবণ মুদয়ে দুহ' পাণি। 
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তোহারি পিরিতি কিরিতি করি মানই 
সেো। অবল। পন্থ জানি ॥ 

তোহারি" তান্বুল ধরল 

মুহ বাইক আগে । 

কোপে কমলমুখি পাঁলটি না হেরই 

রহই বিমুখ বিরাগে ॥ 

যে বুঝি কুলিশ সার তছু অস্তর 

কোন মিটায়ব মান। 

গোবিন্দদাস কহ অন্গমানে বুঝহ 

আগে পধারহ কান ॥ 
ক. বি ১৬৯১ 

শব্দার্থ__ন্বাধীনা--কাশীরও কথ। যে মাঁনে না। 
শ্রবণ মুদয়ে দু পাণি_-কথা বলিলে হাঁত দিয়! কাণ 
বন্ধ করে, যাহাতে কথ শুনিতে ন1 হয়। 

১৯৬ 

ধানশ্র 

শ্বামর তনু কিয়ে তিমির বিরাজ । 

সিন্দুর-চিহ্ন কিয়ে আরকত সীজ ॥ 

তরল তার কিয়ে ট,টল হার। 
নখপদ কিয়ে নব শশিক সঞ্চার ॥ 

এছে দৌষাকর হেরইতে কাহ্। 
প্রাতরে পহিল রজনী ভেল ভাণ॥ 

পুন অন্ুমানি হাম ভেল ভোর। 

টীট কানাই কয়ল মোহে কোর ॥ 

তবহি' যতন করি করইতে মান । 

হাঁস-কুমুদে সবহু ভেল আন॥ 

মানিনি-মান-গরব ভেল চুর । 
নাগর আপন মনোরথ পূর ॥ 

তবহি' কি জানব সে দিন বাতি। 

গোবিন্দদাস কহ সমুচিত শাতি ॥ 

মা. প. (১)--২১৪ তক ৩৮১ এবং ৬১১, সং ৩৭৫ 

ন২৪ রসমঞ্জরী ৩৭ 

৬ 

৪2 

শব্দার্থ শাতি-শাস্তি। কোথাও কোথাও এ শব্ধ 
সাথি? লেখ হইয়াছে । রাতির সহিত 'শাতি'ই বেশ মেলে। 

ব্যাখ্যা--শরুষ্ণের দেহে গত রজনীতে শ্ররাধার 
প্রতিপক্ষ নায়িকার সহিত (চন্দ্রীবলীর সহিত) 

বিহীরের চিহনসমূহ দেখিয়া বিস্মিত হইয়] শ্রীরাধা 
বলিতেছেন--সামনে একি শ্বামতন্থ প্রীরুষ্কে দেখিতেছি, 

ন। অন্ধকার বিরাজ করিতেছে? একি সিন্দবরের দাগ, না 

গ্রদোষের বক্তীভ শোভা? তাহার গলায় একি ছিন্ন হার 

দেখিতেছি, না! তরল তারা (যাহ স্থানচ্যুত হইয়াছে )? 

একি নখচিহ্ ন! ননশশিকলার উদয় 1 এইরূপ নানা 

দোষের আকর (৬থব। ঠোষা, রজনী করে যে অথাৎ 

অন্ধকার )কৃষ্ণকে দেখিয়া সকালকে মনে হইতেছে বাত্রি। 

ফের ভাল করিয়। দেখিয়। মনে হইল রুষ্ণ বটে, এবং আমি 

অচেতন হইলাম। ধু্ই কামাই এই অবপরে আমাকে 

আলিঙ্গন করিল। তখনও আমি মান করিবার চেষ্ট। 

করিলাম; কিন্তু তাহার হাস্যবুমুদে সব ভুল হইয়া গেল। 
আমার মানিশীর মানগর্ধ চণ হইল। নাগর আপনার 

মনের অভিলাষ চরিতার্থ করিলেন । তখন আমি সন্তোগ- 

রসে অচেতন হইলাম; তাই দিন কিরাহিকিছুই বুঝিতে 

পারিলাম না। গোবিন্দদাস বলিতেছেন, ইহাই তোমার 

উচিত শান্তি । 

কলহান্তরিতা 
৪৯৭ 

শ্যাম উপেখি রাই ক্ষিতি লেখত 

অধোমুখে রোয়ত তাহি। 

রাইক পাশ দূতী চলি আয়ত 
হেরত পুন পুন চাহি ॥ 

দূতি কহত তব কহ কহ রে সখি 

অব কাহে রোয়ত রাই। 

হাম বড় ছুখিনি তুয়া মুখ চাহত 

তুয়! বিস্থ আর কোই নাই ॥ 



২৫০ গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

কহি এক অকপট মানে ভরল হাম 

কত রূপে সাধল নাহ। 

হাম নাহি পালটি নেহারলু সে। মুখ 
রোখে বিমুখ ভৈ গেহ ॥ 

পিয়া দরশন বিশু অব জিউ নাহি রহে 

নিরবধি মঝ মন ঝুর। 

গোবিন্দদাস যব আনি মিলায়ব 

তবহি মনোরথ পুর ॥ 
ক. 'ব, ১৭১৫ 

মন্তব্য-_ইহার ভণিতাঁটী লক্ষ্য করিবার মতন। 

গোবিন্দদীস যদি দূতীরূপে যাইয়। এ্ররুষ্ণকে আনিয়া মিলন 
সংঘটন করান, তবেই মনোরথ পূর্ণ হইবে। ৫০৬ পদের 

ভণিতাও দ্রষ্টব্য । 

দারুণ মদন যে ছুঃখ দেল। 

মুরছি চেতন রতন লেল॥ 

এ সখি এ সথি তু সে জান। 
যৈছন সেবক নাগর কান ॥ 

খলক বচনরচনে রাই। 

নিঠুর হৃদয়ে ভৈ গেল তাই॥ 
তুহু' সে যতেক কহুলি হিতে । 

অহিত অহিত কয়লি চিতে | 

অতয়ে সে ধিক মরম জানি । 

বিজন আওলে। মরণ মানি ॥ 

কাম সাগরে মরব হামে। 

জপত জপত বেকত নামে ॥ 

৪৯৮ 

ললিত বিভাম 

কাছ উপেখি ধনি ভাবই একাকিনি 

বিরলহি মন্দিরে বসি। 

নয়নক নীর অবিরত গলতহি 
বদন-কমল যায় ভাসি ॥ 

হেট বয়ানে রসবতী । 

পিয়াক গুণ যত চীতহি ভাবত 

নখে করি লিখতহি ক্ষিতি ॥ 

বিরস বদন করি আছয়ে সুন্দরী 

সখিগণ মীলল পাশ। 

নাহ বিমুখ হেরি কান্দয়ে ফুকরি 

কহতহি গোবিন্দদাস ॥ 

পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের পুথি 

৪৯৯ 

তিরোতিয়। স্থহই 

সজল নয়নে বয়নি জাগি। 

সেবলে। চরণ হৃদয়ে লাগি ॥ 

যৈছনে পায়ব সে৷ পদ রাতা। 

তৈছন যতনে সেবব ধাতা ॥ 

যৈছনে পুরব মন উলাস। 
করব তৈছন গোবিন্দদাস ॥ 

সমুদ্র ১৮৯, অ ৯৫ 

ব্যাখ্যা সজল নয়নে রয়নি জাগি ইত্যাদি- শ্রীকৃষ্ণ 

সারারাত্রি জাগিয়া৷ সজল নয়নে আমার চরণ ছুখানি বুকে 

ধরিয়া] কত সেবা করিলেন ও মাধিলেন। দারুণ মদ্ন 

বড়ই দুঃখ দিল, আমাকে মুচ্ছিত করিয়া আমার চেতনরূগ 

রত্ব হরণ করিল। তুহা' সে যতেক কহলি হিতে-_তুমি 

হিতকথ! অনেক বলিলে কিন্তু মনে করিলাম যে, উ 

বুঝি অহিত ও অমঙ্গলকর। কাম-সাঁগরে মরব হাঁমে_ 
শ্রীকৃষ্ণের যে নাম জগতে ব্যক্ত সেই নাম জপিতে জপিতে 

আমি কামসাগরে প্রাণ বিসর্জন দিব। 

ক. বি. ১৭৪৩ 

৫০০ 

ধানশী 

যব তোহে কহুলু' বেরি বেরি। 

রোখে রাতুল দিঠি রহ মুঝে হেরি ॥ 
পায়লি সরবস তুহু' করি মাঁন। 

বিনি দোখে উপেখলি নাগর কান ॥ 



গোবিন্দদাসের পদাবলী ২৫১ 

অমিয়-বিরিখ তুছু' না চিনলি রাই। 
পরিহরি পীযুষ পিয়লি বিখতাই ॥ 
বিহি চির-পুণ্যে পরশ আনি দেল। 
হেলে রতন-মণি চরণহি ঠেল ॥ 

তোমার প্রতি ক্রোধ দেখাইল। মনমাহা__মনের ভিতর। 
কাহে বাঢাওলি বাত--কেন কথ। বাড়াইলে? 

ঈন্তব্য-_পদামুতমাধুরীতে (২২২৬) “সোই কহত 
ছুই কৈছন পিরিতি” স্থলে 'দূতী কহত তুয়! কৈছন 

দোসরি কহলিহ করকশ ভাষ। পিরিতি আছে এবং তাহার পূর্বে মিয়লিখিত অংশ 
কৈছে মিলায়ব গোবিন্দদাস ॥ আছে-_ 

অ ৯৬ চটপটি ধূলি ঝাড়ি নাগর বৈঠল হরি 
শব্দার্থ-তোহে-_-তোমাকে | রোখে-__রোষে, রাগ দূতী আন পথে গেল। 

করিয়।। রাতুল দিঠি-_রক্তদৃষ্টি । সরবস- সর্বস্ব । অমিয়- দুতী দুতী করি বছত ফুকারই 
বিরিখ_অম্ৃতবৃক্ষ। করকশ ভাষ-_কর্কশ কথা । শুনি দুতী উত্তর না দেল ॥ 

পুনহি ফুকারত কান। 
দুতী কহত পুন মোহে কোন বোলাওভ 

নন নাগর কহতহি হাম ॥ 

ইহ কাহে বৈঠলি মোহে বোলায়লি 
ধানশী তুরিতে কহত তুহ' মোয়। 

রাঁইক মনে বিরহ জানি সো সখি স্টাম। সখি মোহে এ বোলায়ত 
চললহি শ্যামর আগে । পুন আমি মীলব তোয় ॥ 

দূরহি' তাঁকর বদন হেরি নাগর ক্ষণ রহ রহ বলি পস্থ অগোরই 
মানল আপন সোহাগে ॥ বত মিনতি কবি তাই। 
অপরূপ প্রেমক রীত। আগু কি বাত তুহ্ব কিনাজানসি 

আদর বিনহি সোই বন্ৃবল্লভ 

তাঁকর নিকটে উপনীত ॥ 

সোই কহত দুহু' কৈছন পীরিতি 

রীতি বুঝয়ে নাহি পারি। 

মোহে উপেখল রাই ॥ 

সো যদি মান ভরমে তোঁহে রোখল ৫০২ 
তু কাহে আওলি ছারি। তিবোতিয়। ধানশী 

আপনক দোষ জানসি যদি মনমাহা। সে দেখি বচনে নাগররাজ । 

কাহে বাঢ়াওলি বাত। অন্থবে পায়ল বহুতব লাজ ॥ 
গোবিন্দদাস তোহারি লাগি সাধব ইঙ্গিতে বুঝল তছু আশোয়াল। 

আপে চলহু মঝু সাথ ॥ মনমাহ। হোয়ল অধিক উল্লাস ॥ 

সমুদ্র ১৯৪, তর 8৪৪ তবহি সফল করি জীবন মান । 

পাঠান্তর-_তরুতে আরস্ত--রাইক বিনয় বচন শুনি তাকর সঞ্জে হবি করল পয়ান ॥ 

সো সখি । পন্থহি কত কত ভাবে বিভোর । 

শব্দার্থ-__সোহাগে--সৌভাগ্যে । তোহে বোখল-_ এঁছন পায়ল কুগ্ধক ওর ॥ 



২৫ 

রাই হেনুল যব পো। মুখ-ইন্দু। 

উছলল মনহি মনৌভিব-সিদ্ধু ॥ 

ভাঙ্গল মান রোদন হি গার । 

কান্চ কয়ল কোরে মোছই লোর ॥ 

মান জনিত দুখ সব দূরে গেল। 

গোবিন্দদাস হেরি আনন্দ ভেল ॥ 

সমুদ্র ১৯৫, তরু ৪8৪৫ 

পাঠান্তর-_-তরুতে আরস্ত-দূতিক বচন শুনি নাগর 

ব্যাখ। ইঙ্গিতে বুঝল তছু আশোয়াস-__সখীর 

কথার ভাবে এ্রকুষ্ণ তাহার আশ্বাসের আভাস পাইলেন । 

রাই হেরল যব সো! মুখ-ইন্দু ইত্যাদি--শ্ীকঞ্চের মুখচন্দ্ 

দর্শন করিয়। প্ররাধাঁর মনের মন্সথ-সমুদ্র যেন উছলিয়। 
উঠিল। আর তাহাকে দেখিয়াই এবার মান ভাঙ্গিয়া 

গেল এবং তিনি ক্াদিয়। পাগল হইলেন । কোন 

কথাবার্ভীর আর প্রয়োজন হইল না। শ্রীরুষ্ণ যে ফিরিয়। 

আপিয়াছেন সেইটাই মানভাঙ্গীর পক্ষে যথেষ্ট হইল। 

শ্রীরাধার ক্রন্দন দেখিয়] শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে কোলে করিয়া 

নয়নজল মুছাইতে লাগিলেন । 

৫০৩) 

নই 

আ্ধল প্রেমে পহিলে নাহি হেরলু' 

সো বহু-বল্পভ কান । 

আদর-সাঁধে বাদ করি তা সঞ্চে 

অহনিশি জলত পরাণ ॥ 

সজনী তোহে কহি মরমক দাহ । 

কাক দোখে যে ধনি রোখই 

সে। তাপিনি জগ মাহ ॥ 

যে। হাম মান বসত করি সাধলোৌ 

কান্লুক মিনতি উপেখি। 

সে। অব মনসিজ শরে ভেল জরজর 

তাকর দরশ না দেখি ॥ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

ধৈরজ লাজ মান সঞ্জে ভাগল 

জীবন বৃহত সন্দেহ । 

গোবিন্দদাস কহই সতি ভামিনি 

এছন কামুক নেহ ॥ 
তরু ৪৩৩, সমুদ্র ১৮৩ 

সং ৪১৫ 

ব্যাখা শ্রীরুষ্ণের প্রেমলাভ করিয়াছি এই গৌরবে 
অন্ধ হইয়৷ আমি প্রথমে দেখি নাই যে, কানাই বহু-বল্পভ। 

তাই আরও আদর পাইবার আশায় তাহার সহিত কলহ 

করিয়াছি, এখন দিনরাত্রি যে প্রাণ জলিয়। পুড়িয়। য'ইতেছে। 

সখি! তোমাকে আমার অন্তরের জালার কথা বলি, 

শোন। কানাইয়ের দোষ দেখিয় যে সুন্দরী রাগ কৰে 

সে জগতের মধ্যে সন্তধ | আমি কানাইয়ের মিনতি 

অগ্রান্ভ করিয়। মানকেই বড় বলিয়। মনে করিলাম । এখন 

তাহার প্রতিফল পাইতেছি। এখন আমি মন্মথশরে 

জরজর হইতেছি। কিন্তু তাহার দর্শন পাইতেছি না। 

এখন শুপু যে আমার মান দূর হইল তাহ! নহে, তাহার 
সহিত আমার ধেয্য ( প্রতীক্ষা করার ক্ষমতা ) ও লজ্জাও 

পলায়ন করিল। গোবিন্দদাঁস বলেন, হে সুন্দরি! ঠিকই 

বলিয়াছ। কানর প্রেম এরকমই । 

সা. প ১১).৮২১৭ 

ক. বি. ১৭০২, গো ৩১ 

৫০৪ 

তথ। রাগ 

কুলবতি কোই নয়নে জনি হেরই 
হেরত পুন জনি কান। 

কাছ হেরি জনি প্রেম বাঢ়াঁওই 

প্রেম করই জনি মান ॥ 

সজনি অতয়ে মানিয়ে নিজ দোখ । 

মান-দগধ জিউ অবহু না নিকসয়ে 
কা সঞ্েকি করব রোখ ॥ 

যে। মঝু চরণ- পরশ-রস-লালসে 

লাখ মিনতি মুঝে কেল। 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

তাঁকর দরশন বিনে তন্ন জরজর 

পরশ পরশ-সম ভেল ॥ 

সহচরি মেলি লাখ সমুঝাওলি 

সে৷ নাহি শুনলে হাম২। 

গোবিন্দদাস কহ সরস বচনামবতে 

অব বাহুড়ায়ব* কান ॥ 

সা. প. (১)---২১৯ 

ক. বি. ১৭১৬, গো! ৩১ 

পাঠান্তর--তরু-_(১) সহচরি মুঝে লাখ সমুঝাওল 
(২) তাহে না রোঁপলু' কান (৩) পুন বাহুড়ায়ব। 

ভাবার্থ__কেহ যেন কুলবতী হইয়| পরপুরুষকে নয়নে 

ন। দেখে; দেখিলেও যেন কৃষ্ণকে না দেখে । কান্তকে 

যদি দেখিয়াও ফেলে, তাহার সহিত যেন প্রেম না করে। 

আর নিতান্তই যদি প্রেম করে, তাহ! হইলে মান যেন 

ন। করে। সখি, আমি নিজের দোম স্বীকার করিতেছি । 

মানসন্তপ্ত প্রাণ আমার এখনও বাহির হইতেছে ন|। 

কান্ুর উপর কিরাগ করাযায়? যে আমার চরণ ম্পর্শ 

করিবার লালায় লাখ মিনতি জানাইল, এখন তাহার 

দর্শন বিনা আমার দেহ জরজর হইল। স্পর্শমণির স্পর্শ- 

লাভের ন্যায় তাহার সঙ্গও দুপ্প্রপ্য হইল | তোমরা সখীর! 

মিলিয়। কত রকমে আমাকে বুঝাইলে। সে সব আমি 

শুনিলাম না । গোবিন্দদাস আশ্বাস দিয়। বলিতেছেন, এখন 

সরস কথায় আমি কাঁনাইকে এখনই ফিরাইয়। আনিব। 

তপু ৪৩৪, সমু ১৮৬ 

নং ৪১৬ 

৫০৫ 

শ্রী বাগ 

শুনইতে কান মুরলি-রব-মাধুরি 
শরবণে নিবারলে। তোর । 

হেরইতে রূপ নয়ন-যুগ ঝাঁপলে। 
তব মোহে রৌখলি ভোর । 

স্ন্দরি তৈখনে কহলম তোয়। 

ভরমহি তা সঞ্জে লেহ বাঢ়াওবি 

জনম গোডায়বি রোয় ॥ 

২৫৩ 

বিচ গুন পরখি পরক রূপ-লালসে 

সে কাহে সৌপলি নিজ দেহা। 

দিনে দিনে খোয়সি ইহ রূপ লাবণি 

জিবইতে ভেল সন্দেহ] ॥ 

যে তুছু হৃদয়ে প্রেম-তরু রোপলি 
শ্য.ম-জলদ-রস আশে। 

সে অব নয়ন- নীর দেই লীচহ 

কহতহি গোবিন্দদাসে ॥ 

সী প. (১)--২২%, থো ও 8০৫. সং ৪১৫ 

সমুদ্র ১৮৬ 

--অখরুশতক 

ব্যাখ্যা শ্ুরাধার কোন মুখর] সখী শ্রীরুষ্ণ যে 

প্রেমের অযোগা তাহ দেখাইয়। বলিতেছেন-_- সখি! 

যখন তুমি ধুরলীর ধ্বনি শুনিয়! তাহার মাধুয্যে আকৃষ্ট 

হইতেছিলে তখনই তোমার কান বন্ধ করার চেষ্ট। আমি 

করিয়াছিলাম। ভাপ পর খখন তুমি তাহার রূপ দেখিতে 

ব্যাপূত হইলে আমি তোমার নয়নঘ্ধয় আবৃত করিয়া- 

ছিলাম। তাহাতে তুমি পাগলিনী হইয়া মোহবশে 

আমার উপর বাগ করিলে। হে স্থন্দরি, তখনই তে! 

বলিয়াছিলাম থে, ভুল কিয়! তাহার সহিত প্রেম করিতে 

অগ্রসর হইলে, কাণিয়। কাদিঘ়া জন্ম কাটাইতে হইবে। 

গুণ পরীক্ষ। না করিঘা সেই একেবারে পর ব্যক্তির রূপে 

মুগ্ধ হইয়! তাহাকে কেন দেহ সম্পণ করিলে? তোমার 

এই অপন্ধপ রূপ-লাবণ্য দিনে দিনে খোয়াইতেছ। এখন 

বাচাই সন্দেহের বিষয় হইয়াছে । তুমি শ্টামরূপ জলধরের 

জল পাইবে এই আশায় হৃদয়ে প্রেমতরু রোপণ করিয়া- 

ছিলে। এখন নয়নজলে তাহ পিঞ্চন কর। হয়তো তাহাতে 

উহু সপ্রীবিত হইতে পারে--গোবিন্দদাস ইহা বলিতেছেন। 

৫০৬ 

স্থহই 
চরণে লাগি হবি হার পিদ্কায়ল 

যতনে গাথি নিজ হাথ১। 



৫৪ 

সে! নাহি পহিরলু দূরহি ডারলু 
মানিনি অবনত-মাথ ॥ 

সজনি কাহে মঝু ছুরমতি ভেল২। 

দগধ মান মধু বিদগধ মাঁধবও 

রোঁথে বিমুখ ভৈ গেল ॥ 

গিরি-ধর নাহ" বাহু ধরি সাধল 

হাঁম নাহি পালটি নেহারি। 

হাঁতক লছিমি চরণ পর ডারলু 
অব কি করব পরকারি ॥ 

সে। বহু-বল্লভ সহজই দুল্লভ 

দরশ লাগি মন ঝুর। 

গোবিন্দদাঁস যব যতনে মিলায়ব 

তবহি মনোরথ পুর ॥ 

সা. প.(১) ২১৮, ক. বি. ১৭০৬ তরু ৪৩৬, সং ৪১৮, সমুদ্র ১৮৪ 

সিদ্ধাগুচন্জ্রোদয় ১৪২ 

পাঠাস্তর-_সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে (১) চরণে ধরিয়া হরি, 

হার পরাঁয়লি, গাথি আপন নিজ হাত (২) সখি 

হে, বিধি মোরে নিদারুণ ভেল (৩) বিমুখল মাধব 
(৪) গিরিধর মাঁধব। 

ব্যাখ্যা অন্ততপ্চ। শ্রীবাধা বলিতেছেন যে, অনেক 

যত্ব করিয়৷ মালা গাথিয়া হরি আমার পায়ে ধরিয়। 

সাধিয়া গলায় পরাইয়। দিয়াছিলেন ; কিন্তু আমি মানিনী 

হইয়। মুখ নীচু করিয়াই (একবারও তাহার মুখের দিকে 

কিন্বা। মালার প্রতি না! চাঁহিয়! ) সে মাল! না পরিয়া, দুরে 

ছুঁড়িয়া ফেলিলাম। সখি! আমার এমন দুর্ব,দ্ধি কেন 

হইল? আমার পোড়। মানের জালায় বিশেষ করিয়া 

দ্ধ হইয়। ( অথব। বিদপ্ধ-রপিক ) মাধব ক্রোধে বিমুখ 
হইয়] ফিরিয়া গেল। অমন যে গোবর্ধনধারী বীর নাথ 

আমার, তিনি হাতে ধরিয়া কত সাঁধিলেন ; আমি একবার 

ফিরিয়াঁও তাকাইলাম না। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিলাম, 

এখন কি করি? তিনি কতজনের বল্লভ ; তাহাকে পাওয়। 

বড় সহজ কথা নহে; কিন্তু তাহাকে ন। দেখিয়া যে 

আমার মন কারিতেছে । গোবিন্দদাস (গোবিন্দের দাস ) 

যখন যত্ব করিয়া মিলন ঘটাইবেন তখনই মনের বাসন 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

পূর্ণ হইবে। স্বয়ং শ্রীরাধাকেও গোবিন্দের দাঁস অর্থাৎ 
ভক্তের কপার উপর নির্ভর করিতে হয়; কেনন, শ্রক্ণ 

ভক্তেরই অধীন । 

৫০৭ 

স্থহই 

যাঁকর চরণ- নখর-রুচি হেরইতে 

মুরুছিত কত কোটি কাম। 

সে মঝু পদ-তলে ধূলি লোটায়ল 
পালটি না হেরলো হাম ॥ 

সজনি কি পুছদি হামারি অভাগি। 

ব্রজ-কুল-নন্দন চান্দ উপেখলু 

দারুন মানকি লাগি ॥ 

কাঁতর দীঠে মীঠ বচনা্বতে 

কতরূপে সাধল নাহ। 

সো হাম শ্রবণ- সীম নাহি আনলে" 

অব হিয়ে তুষ-দহ-দাহ ॥ 

সে হেন রসিক পিয়া কাহ! রহ কাঁহ] করু 

সৌউরি মৌরি মন ঝুর। 
গোবিন্দদাঁস কহ শুন বর নাগরি 

সে! পছ' তোহারি অদূর ॥ 

তরু ৪৫৩, সং ৪১৯, সমুদ্র ১৮৩ 

ব্যাখ্যা_ধাহার শ্রীচরণের নখের সৌন্দর্য্য দেখিয়। 
কত কোটি সংখ্যক মদন মৃচ্ছিত হইয়া পড়ে, তিনি আমার 
পায়ের তলায় মাঁটাতে পড়িয়া লুটাইলেন ; আমি ফিরিয়াও 

দেখিলাম না। সখি! আমার অভাগ্যের কথ! আর 

কি জিজ্ঞান! করিতেছ? দুর্জয় মানের জন্য আমি ব্রজকুল- 
নন্দনক্ূপ চন্দ্রকে উপেক্ষা করিলাম । করুণ নয়নে আমার 

পানে চাহিয়। চাহিয়া অমতের মতন মিষ্ট বচনে নাথ 

আমাকে কতই ন। সাধিলেন ৷ দে সব কথ। আমি কানের 

কোণাতেই স্থান দিলাম না। এখন ধেন তৃষের আগুনে 
ধিকি ধিকি জ্বলিয়। মরিতেছি। দেই রসিক দয়িত 



গোবিন্দদাসের পদাবলী ২৫৫ 

আমার কোথায় রহিলেন, কি করিতেছেন, তাহাই মনে 

করিয়া করিয়া আমার মন কাদিতেছে। গোবিন্দদীস 

আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন, হে নাগরীশ্রেষ্টা শুন, সে প্রভূ 
তোমার নিকট হইতে দুরে নাই। 

৫০৮ 

কান্থ উপেখলু মোয়। 
অব তনু ঘন ঘন রোয় ॥ 

(মোর দুখ কেহ নাহি জানে ।) 

সো বহুবল্লভ সহজহি ভোর । 

কৈছনে বেদন জানব মোর ॥ 

চলইতে চাহি তাহ। আদর ভঙ্গ । 

সহই ন। পারিয়ে মদন-তরঙ্গ ১ ॥ 

এ সখি২ কাহে উপেখলে? কান । 

ন! জানিয়ে দগধি চলল মোহে মান ॥ 

সথিগণ গণইতে তুছ' মে মেয়ানী । 

তোহে কি শিখায়ব চতুরিম বাণী ॥ 

সহজইত স্থচতুর গোঁপ কানাই । 
অবসর বুঝি করবি চতুবাই ॥ 

মঝু এত আরতি সে। জনি জান । 

ইথে লাগি তুয়। পায়ে সৌপলু পরাঁণ ॥ 

অব বিরহে সথি সে। পরবন্ধ। 

কান্ধক যে হোয়ে নিরবন্ধ ॥ 

জিবইতে এছে মিলয়ে কান । 

গোবিন্দদাস কহে তোহারি গুণ গান ॥ 

সা. প.--(১) ২২১, ক. বি. ১৭১৮ রসমঞ্তীরী ৩৯, সমুদ্র ১৮৮ 

তরু ৪৪৩, সং ৪২০ 

পাঠীস্তর-_এই পদের প্রথমে লিখিত তিন চরণ 
রসমঞ্ররীতে পাওয়া যাঁয়। অন্যান্য গ্রন্থে “পো বহুবল্লভ 

সহজহি ভোর' হইতে আরম্ভ । ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ চরণ 
কেবলমাত্র রসমঞ্তবীতে আছে। 

তরু-”( ১) বিরহ-তরঙ্গ (২) সখি হে (৩) তরুতে 

'সহজই স্চতুর' ইত্যাদি ছুই চরণ নাই (৪) তব 
তুয়া। 

ব্যাখ্যা-শ্রীরুষ্ণ বহু নারীর বল্পভ, সেইজন্ত সহজেই 
সে বিশেষ কোন নারীর কথ ভুলিয়া! যায়ঃ তাই আমার 
এ বেদনার কথা! কি করিয়! জানিবে? আমার ইচ্ছ। 

হইতেছে তাহার কাছে যাই, কিন্তু গেলে পাছে আমার 

আদর বা গৌরব হানি হয় তাই যাইতে পারিতেছি ন1। 

সখি! কাশকে কেন উপেক্ষা করিলাম? তখন তো 

বুঝি নাই যে, মান আমাকে পুড়াইয়া মাবিবে! আমার 
সখীদের মধ্যে তুমি চতুরা, সুতরাং তোমীকে আর 
চাতৃির কথা কি শিখাইব! সেই গোপ কানাই ভীষণ 
চালাক? স্ৃতরা” বুঝিয়৷ স্থজিয়। সুযোগমতন চাতুরি 

প্রয়োগ করিও । আমার যে এত কাতরতা হুইয়।ছে 

তাহ। সে যেন জানিতে ন। পারে। এইজন্য তোমার পায়ে 

প্রাণ সমপণ করিলাম । এখন এমন উপায় কর যাহাতে 

কাকে পাইতে পারি। আমি মবিবার পূর্বে যদি 

কাতর সঙ্গে মিলন ঘটাইতে পার, তবে গোবিন্দদাঁস 

তোমার গুণগান কিবে। 

৫০৯ 

সুন্দরি কত সমুঝাঁওব তোয়। 

পায়লি রতন যতন করি তেজলি 

অব পুন সাধপি মোয় ॥ 

কত কত গোপ- স্থনাগরি পরিহরি 

বব তুয়া মন্দিরে কান। 

তব তুহু' মান পরম ধন পায়লি 

ন। হেরলি কমল-বয়ান ॥ 

বিনি অপরাধে উপেখলি মাধব 

ন] বুঝলি আপন কাজ। 

ন। জানিয়ে কোন কলাবতি-মন্দিরে 

অব রহু নাগর-রাজ ॥ 

ষাহে বিশু পল এক রহই ন। পারহ্ 
তাহে কি এমন বেবহার। 



২৫৬ 

গোবিন্দদাস কহ অব ধনি সমুঝলি 
পুন হেন না৷ করবি আর।॥ 

ক. বি. ১৭১৯ তরু ৪৭২, সং ৪২২ 

শব্দার্থ_পায়লি রতন-_প্রাপ্ধ রত্ব। না! জানিয়ে 
কোন কলাবতি-মন্দিরে- শ্রীকৃষ্ণ বহু-বল্লভ | তোমার দ্বার! 

প্রত্যাখ্যাত হইয়া ন! জানি কোন্ কলাচাতুর্য্যসম্পন্না 

নাগরীর গৃহে সেই নাগরশ্রেষ্ঠ এখন গিয়াছে । 

৫১০ 

ধানশী 

কহল মে! খল-জন দোঁখল কান। 

তুহু' অবিচারে বাঁঢ়ায়লি মান ॥ 
রোখে বিমুখ যব চলু বরনাহ। 

অব কাতর দিঠে মঞ্জু মুখ চাঁহ॥ 

মানিনি তোহে সমুঝাঁওব কোই । 

অব রহ নিরজনে বন মাহ। রোই 

সহচরি লাখ বচন করি ভঙ্গ । 

হৃদয়ে ধরলি তু মান-তুজঙগ ॥ 

কোন কুমতি দরশায়লি এহ। 

জানলে। গরলে ভরল তুয়৷ দেহ ॥ 

মদন-কুমন্ত্রে অথির ভেল সোই। 
চললহি দংশি লখই নাহি কোই ॥ 

ইথে বিচ্ছু নাগ দমন-রসপান | 
গোবিন্দদীস মণি-সন্ত্র না জান ॥ 

সা. প. (১) ২২২ 
ক. বি. ১৭০৭ 

মন্তব্য-_বস্থমতী সংস্করণে ! ১৩৫ সংখ্যক পদ, পৃঃ ৩২) 

প্রথম চরণের পাঠোন্ধার না করিতে পারায় ছাপ। হইয়াছে 

- কোমল মাথন জন্গু দেখল কান। পদামৃতসমুদ্র ও 

পদকল্পতরুতে পাঠ আছে--কহলম খলজন, কিন্তু সাহিত্য 
পরিষদের পুথিতে পাঠ--কহল মো খলজন। 

ব্যাখ্যা-_কহল মো৷ খলজন ইত্যাদি-_-আমি বলিলাম, 
দুষ্ট লৌকেরা কানাইকে দোষ দিল। তুমি সত্য বিচার 

সমুদ্র ১৮৫, তরু ৪৩৭, সং ৪১২ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

ন। করিয়া তাহার প্রতি অভিমান করিলে। হ্বদয়ে ধরলি 

তুহু' মান-ভুজঙ্গ__সখীদের সব কথা অগ্রাহা করিয়। তুমি 
শুধু মানরূপ সর্পকে হৃদয়ে ধারণ করিলে। সেই সর্পের 
দংশনে এখন জরজর হইয়াছ। জানলে গরলে ভরল তুয়া 

দেহ ইত্যাদি-_মানসর্পের দংশনে অস্থির হইয়। তুমি ম্দন 
সাপুড়ের কাছে গিয়াছিলে বিষ ঝাড়াইতে ; কিন্তু সে 

শুণু কুমন্ত্রই জানে; তাহার প্রয়োগে তুমি আরও অস্থির 
হইয়। উঠিয়াছ। সকলের অলক্ষ্যে সর্প দংশন করিয়াই 
চলিয়াছে। কবি বলিতেছেন যে, ইহার প্রতীকার 

কোন ওুঁধধ ব1 মন্ত্রের ধার হইবে না; যিনি কালিয়- 

নাগকে দমন করিয়াছেন, তাহার অধরস্থধাপানই এ 

বিষের একমাত্র ওষধ । নাগদমন রমপানের বাহা অর্থ-_ 

নাগদানার রস পান করিলে বিষদোষ নষ্ট হয়। 

৫১১ 

ধানশী 

দৃ্বিক বাণী শুনি ধনি উলসিত 
ডুবই মদন-তরঙ্গে | 

মুচুকাই হাসি কহই তহি গদগদ 
তু" সব জানসি রঙ্গে ॥ 

সো বর-নাগর শ্যাম । 
বিদগধ রপিক-শিরোমণি-মুকুটহি 

এছন নহ তছু কাম ॥ 

ভেটবি শ্টাম-ধাঁম বণ-পপ্ডিত 

তুহে কি শিখাওব শীতে | 
বতি-বিপরীত-রীত যদি দেখবি 

সমুঝবি আপন চীতে ॥ 

চল চল দূতি আগে তুহু' অন্ুসর 
কুপ্তহি কাছক পাশ। 

করই শিঙ্গীর চলহ বর নাগনি 
ভনতহি' গোবিন্দদাস ॥ 

তর ১০৪ * 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

৫১২ 

বাল। ধানশী 

একে তুহু' নাগরি সব গুণে আগরি 

বৈঠসি চতুরি-সমাজ। 
আপনক বাত আপনাহি সমুঝসি 

হঠে নঠ কৈলি সব কাজ ॥ 

মানিনি নাহক কি করসি রোখ। 
নিকটে আনি বাত ছুই পৃছিয়ে 

বুঝিয়ে গুণ কিয়ে দোখ ॥ 

অপরাধ জানি গারি দশ দেয়বি 

পিরিতি ভাঙ্গবি কাহে লাগি। 
পীরিতি ভাঙ্গিতে যো৷ উপদেশল 

তাঁকর মুখে দেই আগি॥ 
যে তুয়া চরণ পরশি মহি লুঠল 

নিজ গৌরব করি দুব। 
অব কাহে তাক চরিত কহি ঝুরি 

গোবিন্বদাস কহ ফর ॥ 
ক. বি. ১৭২৩ তরু ৪৫৪ 

শব্দার্থ__সব গুণে আগরি-_-সকল গুণে অগ্রগণ্য । 
হঠে নঠ কৈলি সব কাজ--হঠকারিত1 করিয়। সব কাজ 

নষ্ট করিলে । নাহক-_নাঁথের প্রতি । রোখ রোঁষ। 

অব কাহে তাঁক চরিত কহি বূরসি-_তাহাঁর শীলব্যবহারদি 

ন্মরণ করিয়। এখন কার্দিতেছ কেন? 

৫১৩ 

নয়নে নাহি হেবলে। 

নয়ন-দহন ভেল চন্দ। 

সোই মধুর বোল শ্রবণে না শুনলে | 
মধুকর-ধনি ভেল দন্দ ॥ 

সজনি কাহে বাঢ়ায়ল মান। 

সে। মুখ-চান্দ 

৩৩ 

০ 

অব জিউ কাতর 

তুহ্ছ পরবোধবি কান। 

সো কর-কিশলয়- পরশ উপেখলু 

অব কিশলয়ে তম্ত ফোর । 

নব নব নেহ- স্মধা-রস-নিরসনে 

গরলে ভরল তচ্চ মোর ॥ 

সে কর-বিরচিত হার উপেখলু' 

হার ভুজঙ্গম ভেল। 

গোবিন্দদাস কহ সো অতি ছুরগহ 

যে৷ এছন মতি দেল ॥. 

প্রেমভঙ্গ ভয়ে 

সা. প. (১)১২০ 

ক.বি ১৬৭৮, গো ৩৬ 

পাঠান্তর-_রপমঞ্তরীতে আরস্ত-_ 

কান সাধলি বেরি বেবি। 

তো! রূপ নয়নে না হেরি ॥ 

ন। হেবিলু সে। মুখচন্দ্র। 

তন দে চন্দন চন্দ্র ॥ 

ব্যাখ্য।-_প্ররাধ। আক্ষেপ করিম! বলিতেছেন যে, 

মানবশে হরুফের মেই মুখচন্দর ময়নে দেখি নাই; তাই 

আজ চন্দ্র দেখিলে চোখ জলিয়া যাইতেছে । তাহার 

মধুর বাণী কানে তুলি নাই, তাই আজ ভ্রমরগু&নে 
আমার সন্ভাপ হইতেছে । সথী কেন মান করিয়াছিলাম? 

প্রেম পাছে ভাঙ্গিয়! যায এই ভয়ে এখন প্রাণ কাতর 

হইয়াছে। তুমি যাইয়। কানাইকে বুঝাও। তাহার সেই কর- 
পল্লবের স্পর্শ উপেক্ষ। করিয়াছিলাম, তাই আজ কিশলয়- 

শয্যায় শয়ন করিলে সেই স্থকোমল পল্পবও আমার অঙ্গকে 

বিদ্ধ করিতেছে । আমি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিদিন নবীন হয় 
এমন যে প্রেমরূপ স্থুধ1 অগ্রাহ্া করিয়াছি। তাই এখন 

বিরহের বিষে দেহ জলিয়া যাইতেছে । তাহার হাতের 

তৈয়ারী হাঁর উপেক্ষা করিলাম, তাই আমার গলার হার 

এখন হুজঙ্গের মতন আমাকে দংশন করিতেছে । কবি 
বলিতেছেন, যে তোমাকে এরূপ কবিতে যুক্তি দিয়াছিল 

সে তোমার দুষ্ট গ্রহ (অথব) তাহার আগ্রহ ছুষ্ট 

ছিল )। 

তর ৪৫৫, সমুদ ১৮৪ 

রসমঞ্জগী ৩৮ 



২৫৮ 

ক. বি, ১৭২১ 

শব্দার্থ_আদর রাখি মিলায়বি আঁনি-_ আমার 

গৌরব বজায় রাঁখিয়। তাহাকে আনিয়। মিলন ঘটাইবে । 

৫১৪ 

ধানশী 

শুন শুন এ সখি নিবেদন তোয়। 

মরমক বেদন জানসি মোয় | 

বৈঠয়ে নাহ চতুরগণ মাঝ । 
এছে কহবি যৈছে ন। হোয় লাজ ॥ 

সখিগণ মাঝে চতুরি তোহে জানি। 
আদর রাখি মিলায়বি আনি ॥ 

অব বিরচহ তুহু সে! পরবন্ধ । 

কান্ুুক যৈছে হোয়ে নিরবন্ধ ॥ 

জীবন রহিতে নাহ যদি পাব। 
গোবিন্দদাস তব তুয়া যশ গাব। 

তরু ৪৫৭ 

৫১৫ 

গোপ গোঙারসি বনে বনে ফিরসি 

ভূষণ করসি বনফুল । 

তুহ্' কিয়ে জানবি প্রেম সুধানিধি 

মন-মহাধন-মূল ॥ 

মাধব এ কিয়ে সাহস তোহারি | 

সে। অপরাঁধ জানি তোহে রোখল 

তু" কাহে আওলি ছোঁড়ি ॥ 

যদি কহ চাঁটুবচন কহি শত বেরি 
চরণে লোটায়লু হাম। 

তবছ' ত স্বন্মরী মঝু মুখ না হেরল 
অতয়ে করল অছু কাম ॥ 

একে নব নাগরী রজনী উজাগরি 

দ্বংশল মান-ভুজজে | 

অবনত আননে বৈঠল তব ধনি 

গরবিনী মান-তরঙগে ॥ 

অতয়ে পে অনুনয় 

গোবিন্দদাস ইথে 

বরাহ ৭. গ ১৮৪০ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

বচন ন। শুনল 

না হেরল তোহারি বয়ান । 

তোহে কিয়ে দোষব 

পিরিতিক রীত নাহি জান | 

ন্তব্য-_-সখী মাধবকে ভন! করিয়। বলিতেছেন 

কু. বি, ১৭৪২ 

৫১৬ 

শ্রীগান্ধার 

শুন বহ-বললভ কাঁন। 

ভালে তুহু রসিক সুজান ॥ 

পামর পিরিত উপেখি। 

আওল কুলবতি দেখি ॥ 

তোঙারি রমিক-পন জানি। 

কহইতে আওল বাণী ॥ 

দেখি তোর এসব কাজ। 

হাপব যুবতি-সমাজ ॥ 

যো পদ পরশক আশে। 

করি কতহু অভিলাষে॥ 

সে। পদ-পঙ্ছজ ছোড়ি। 
কৈছে রহলি মুখ মোড়ি ॥ 
কোন শিখায়লি নীতে। 

ধিক ধিক তোহারি চরিতেন ॥ 

ছিয়ে ছিয়ে বিদগধি রাধে । 

যাক হাদয়ে এত সাধে ॥ 

গোবিন্দদাস মতি মন্দ । 

হেরইতে ভৈগেল ধন্দ ॥ 

তরু ৪৫৯, রলমপ্ররী 
১৭, সমুদ্র ১৮৯ 

পাঠাম্তর- তরু (১) পিরীতে। 

ব্যাখ্যা সখী মাধবের কাছে যাইয়। তাহাকে বিদ্প 

করিয়া বলিতেছেন-_তুমি বহু নায়িকার বল্লভ, সুতরাং 
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বড় ভাল রমিক স্থজন তুমি। তুমি আমার সথীকে কুলবতী 
দেখিয়া তাহার সহিত প্রেম করিয়। ফের পামরের মতন 

তাহাঁকে উপেক্ষ। করিয়াছ ; তাহাতেই তোমার বিদ্ধত। 

বুঝা গিয়াছে । সেই কথাই বলিতে আপিয়াছি। তোমার 
এইব্ধপ কাঁজ দেখিয়। যুবতি-সমাঁজ হাঁসিবে। যাহার 

পদকমল স্পর্শ করিবার জন্য কত বাসন। কর, তাহ। ছাড়িয়া 

নখ ফিরাইয়। রহিলে কেমন করিয়া? তোমাঁকে এমন 

ব্যবহার বা নীতি কে শিখাইল? ধিক ধিক তোমা? 

ব্যবহারে ? আর সেই রাঁধাকেও ধিকু যে তোমার মত 

বেরসিকের সঙ্গে প্রেম করিতে সাধ করে। সথীর এইলব 

চাতুরীপুরণ্ণ কথা গোবিন্দদান বুঝিতে পাধিলেন ন|। 

কেননা, তাহার বুদ্ধি কম, সেইজন্য ধাঁধায় পড়িয়। 

গেলেন । 

৫১৭ 

ধানশী 

তুহ' কিন৷ জানলি বালা! । 
বিনি অপরাধে কাহে তুহু' রোখলি 

তেজলি মণিময় মাল। ॥ 

আপনক দোষ আপে নাহি সমুঝলি 

কাহে বাঢায়লি বাত। 

গোবিন্দদাস তোহারি লাগি মাধব 

আপ চলহ মঝু সাথ ॥ 

নাধুরী ২৩৫১ 

৫১৮ 

শ্রী রাগ 

পরশ দেহ থেহ নাহি বান্ধে। 
নীলজ জিউ নেহ লাগি কান্দে ॥ 

শঠ সনে হঠ না করয়ে কেহ আন। 

মান রহুক পুন যাউক পরাণ॥ 

এ সখি ছিয়ে ছিয়ে কহইতে লাজ। 

শুতি উপহাস্ব যুবতি-সমাজ ॥ 

পরজন কীয়ে পিরবিঙ-তনুরোধ। 
ছুরজন কীয়ে সুজন পরবোধ॥ 

বুলবতী-ব্ল্পতভ ন।গবর কান। 

গোৌঁবিন্ধশীস ইহ রম পর্মান ॥ 

ক. ভব ৪৬৭ 

ব্যাখঃ।- শরাধ: আক্ষেপ করিয়। বলিতেছেন, এই 

দেহ আমার বনে নাতি, তাই ধেষা ধবিতে পারিতেছি 

ন।। আমার প্রাণ শিল্প জ্ঞ তাই প্রেমের জগ্ত কাধিতেছে। 

শঠের উপর কাধ করিয়। কেহ আর সে ক্রোধ ত্যাগ 

করে না, তাহার মহিত বন্ধুত্ব করিতে চাহে না। তাই 

বলিতেছি, আমার প্রাণ যাক সেও ভাল, তবু মান বজায় 

থাকুক । কিন্ত এ সিদ্ধা্থে স্থির থাকিতে পারিতেছি 

কই ৮ আমার কথা শুনিয়। যুবতী-সমাজ আমাকে উপহাস 

করিবে । সে পরপুরুষ, পে কি প্রেমের অনুরোধ রক্ষা 

করিবে? দুক্তনকে কি সৃজন হইতে বলিলেই স্থজন 

হয়? শ্রীরুষ্জ কুলবভীদের প্রিয় মাগর--গোবিন্দদাস 

ইহার প্রমাণ। 

৫১৯ 

প্রগান্ধার 

বোঁখে দোখলু পিয়। বিনি অপরাধে | 

*] জানিয়ে এত কি পড়ব পরমাদে ॥ 

পূজনি প্রভাতে পুরুব পরকাশ। 

ধামিনি জাগি আয়ল মধু পাশ ॥ 

শীতল দুলহ ক দেয়ল পায়। 

মাঁনে দুগধি হাম উপেখলু তায় ॥ 

কত রূপে বচন কল সব মীঠ। 

বদন ঝাঁপি হাম দেয়লু পীঠ ॥ 

পালটি হেরি হেরে পন মোর গেল । 

গোবিন্দদাম কহ মরমক শেল ॥ 
তরু ৪৬৯ 



২৬০ 

শবার্থ_রোখে দোখলু-__রাগ করিয়া দোষ দিলাম। 
দুলহ-ছুল্ল ভ। 

৫২০ 

হরি যব হরিখে বরিখে রস-বাঁদর 

সাদরে পৃছয়ে বাঁত। 

নিবখি বদন তোঁরি আকুল সো হরি 

নিজ শিরে ধরু তুয়া হাত ॥ 

মাঁনিনি কীয়ে কঠিন তুয়া মান। 
ছলে বলে দ্িঠি-জলে তোহে কত সাধন 

পাঁলটি না হেরলি কান ॥ 

বছু গুণে গুণিগণ ঝুরয়ে বাতিদিন 

তুয়। গুণে উনমত সোই। 
বিনি অপরাধে তাহে উপেখলি 

জনম গোডায়বি রোই ॥ 

তাকর বচন অবণে নাহি শৃনলি 
রোখে চলল যব নাঁহ। 

অব কাঁতর দিবে মঝু মুখ হেরসি 
পাই মনোভব-দাহ | 

বিহি তোহে বাঁম মান-ধনে বঞ্চল 

নাহ বিমুখ ভৈ গেল। 

গোবিন্দদাস কহই চিতে মানই 
ইহ বড় দারুণ শেল ॥ 

ক. বি. ১৬৯ - তরু ৪৭, 

শব্দার্থ-_হরিখে বরিখে রস-বাদর-_সহর্ষে প্রেমরস 
বর্ধার জলধারাঁর মতন বর্ষণ করিলেন । দিঠি-জলে-_নয়নের 
জলে। মনোভব-দীহ--মদনজালা। 

৫২১ক 

স্ুহই 

সুন্দরি এছে বিদগধ মন লেই। 

বিনি অপরাধে উপেখলি মাধব 

সখিগণে অপযশ দেই। 

গোবিন্দদাঁসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

নহচরি মেলি চরণ ধরি সাধলু 
রহলি যৌবন-মদে মাতি। 

কুটিল নেহারি গারি মুঝে দেয়লি 
পুন দগধসি নিজ সাথি ॥ 

হাম তুয়। লাগি আগি যদি পৈঠব 
তবহু নহব অব হীতে। 

হৃদয় বিদারি তোহে দরশায়ব 

তবহু নহব পরতীতে ॥ 

অলখিতে উপেখলি রসবতি আপন 

সহচরি বচন উপেখি। 

গোঁবিন্দদাম কহ নিজ মীকটে রহ 

রাখব অন্ুজন দেখি ॥ 

অন্৭ 

শব্দার্থ_-তবহু নবহ অব হীতে-_তাহা হইলেও এখন 
কিছু উপকার হইবে ন1। 

৫২১ খ 

স্থবলে নাগর কহিছে কথা। 

বিশাখ। সুন্দরী আইল তথা ॥ 

কি কথ। কহিছ স্থবল সনে। 

কহিতে কহিতে কাঁদিছ কেনে ॥ 

বলি শুন ওহে নাগররাজ। । 
আমারে কহ না মনের কাজ ॥ 

মনের মরম কহিবে যবে। 

বেদন ঝাটিয়। লইব তবে ॥ 

দৃতীমুখে শুনি হরষ প্রাণ। 

দাম গোবিন্দ কহিছে জান। 

পদামৃতমাধুরী ১২২৪ 

৫২২ 

কানু প্রবোধ করি চতুর সহচরি 
ঠমকি ঠমকি চলি যায়। 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

মণিময় আভরণ রতন ভূষণ 
সঘনে বাহু ফিরায়॥ 

রতন মন্দির মাহ প্রবেশিল সহচরি 

ভেটল রাইক পাশ। 

কত না চাতুরি বচন মাধুরি 
তাহে মিলাইয়া হাস ॥ 

শুন শুন বিনোদিনী রাঁধে। 

সে। বর নাগর তুয়। লাগি আগর 

হেরল বহু পরমাদে ॥ 

বহু যতন করি মোহে পাঠায়ল 

তে নহু অবহু উবাঁর। 

গোবিন্দদাঁস কহ কাস বড় আতুর 

ধনি তহু করি অভিসার ॥ 

ক. বি. ৫৩০ 

শব্দার্থ_আগর অর্থে পরিপূর্ণ, কিন্তু তুয়া লাগি 
আগর--আগাইয়া আপিতে উৎসুক। তে নহু অবহু 

উবাঁর__-উবার অর্থে ফিরিয়া যাঁওয়া। তাহা না হইলে 
এখনি ফিরিয়া যাইব । 

৫২৩ 

অবহু সখিগণ বুঝি কহতহি 

শুন বর গোপ-গোঞ্ারি | 

মাঁন ভরমে কাহে চাদ উপেখলি 

ন। শুনি বাত হামারি ॥ 

মানিনি কাহে উপেখসি কান। 

অব কাহে তছু লাগি ফুলি ফুলি রোদসি 

কে। জানে ৫কছন মান ॥ 
তপরিয়। কীট আপন গ্রহ পাঁতিয়ে 

ফৈছনে মরতহি সোই। 

তৈছন মান তুহারি তেল সুন্দরি 
স্বধি বোধি সব খোই ॥ 

নিরসল মান মান হৃদয়ে ধরি 
কাহু কয়লি অছু কাজ 

২১ 

গোবিন্দদাস কহে 

ছুল্প ভ বরজ মমাজ॥ 

ও বহছৃবল্লত 

ক. বি ২৪০, 

শব্দার্থ-লধি বোধি সব খোই-_বুদ্ধিশুদ্ধি সব 
খোঁয়াইয়।। 

৫২৪ 

সথি লই সদমে রাইক দরশনে 

চলল হথনাগর কান। 

সে। ধনি দরশ পরশ রস লালসে 

হাদয়ে করত অন্মান ॥ 

তেজল মউরচগ্র লব বরিহ ভালে 

তিলক নাহি সাজ। 

উরে নাহি হার মণিময় অভরণ 

আওত বিদগধ রাজ ॥ 

বিগলিত বমন ঘন পহিরণ 

জলধর বিজুরিক আভ।। 

কনক মঞ্জির চরণে নাহি পহিরণ 

শৃগ্ত চরণে কিয়ে শোভা ॥ 

সে। পদ লক্ষমণি তিথিরে গরাঁসল 

দশ দিশ ভেল পরকাশ। 

রাইক মন্দিরে প্রবেশল মাধব 

কহতহি গোবিন্দদাপ ॥ 

ক. বি. ১৭৪৫ 

ব্যখ্যা-সে। পদ লক্ষমণি তিমিরে গরাসল-_সেই 
শূন্য নৃপুরবিহীন পদতলের আভ! ঘেন লক্ষমণির মতন এবং 
তাহ অন্ধকারকে গ্রাম করিল অর্থাৎ বিদুরিত করিল । 

৫২৫ 

রাই কহে বাণী আমি অভাগিনী 

কত ন। দিয়াছি ছুখ। 



২৬২ 

আহ] মরি মরি এসে। প্রাণ-হরি 

শুকায়েছে চাদ মুখ ॥ 

আমার লাগিয়া এত দুখ পাইলে 

তুমি সে পরাণ পিয়৷। 
ন] জানি বিধাতা আমারে গঢ়ল 

কুলিশ পাধাঁণ দিয়] | 

ক্ষম মোর দোষ ন। হইও বিরস 

সহজ অবল। অমি । 

আমার বচনে ন। হবে মোচন 

রমিক নাগর তুমি । 
শুনিয়। বাঁধার 

রসিক নাগর শ্যাম । 

গোবিন্দদীসের স্বথের নাহিক ওর 

বৈঠল শ্ামের বাম ॥ 

কাতর বচন 

পদামৃতমীধুরী ২।২৫৫ 

মন্তব্য--পদটি গোবিন্দ কবিরাজের কিনা সে 

বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। 

৫২৬ 

দূতি কহে শুন শুন নাগর শ্যাম। 
তুয়। লাগি কত ব্ূপে সাধিহ্থ হাম ॥ 

তয়! দেখি স্থন্দরি যি করে রোষ। 
অপরাধ মানবি মাঁনবি দোষ ॥ 

এত শুনি লহচরি সঙ্গে চলু কান। 
হেরি ধনি কয়ল হেট বয়ান ॥ 

কাছক হেরি ধনি দূতিক সঙ্গ । 
তৈখনে পুলকে পৃরল অঙ্গ 

মান জনিত ছুখ সব দূর গেল। 
গোবিন্দধান মনে আনন্দ ভেল ॥ 

ক. বি. ২৯৮, 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

৫২৭ 

মাধব এক নিবেদন তোয়। 

মাঁন-বিরহ-জ্বরে তুহে অতি দগধল 

মাফ করব সব মোয় ॥ 

তুহু' যদি লাখ গোপি সঞ্জে বিহরমি 
পায়সি বত আনন্দ । 

সে। মুঝে কোটি কোটি সুখ-সম্পদ 

তিল-আঁধ ন ভাবিয়ে মন্দ ॥ 

অকপটে এক বাত মুঝে কহবি তু 

না৷ করবি চীতক ভীত। 

চন্দ্রাবলি তুহে কত সমাদরে 

কৈছন প্রেম পিরীত ॥ 

সো যদি তুহাি গাম প্রেমহুজ দেই 

বান্ধি রাখত পুন গেহ। 

গোবিন্দদাস কহে তাঁকর পদ-তলে 

দাঁসি করই মুঝে লেহ ॥ 

ক. বি. ২০৪০ অ ১০৬ 

ব্যাখ্যা-অকপটে এক বাঁত মুঝে কহবি তু ইত্যাি__ 
তুমি ছল না করিয়া! আমাকে একটি কথ! বল, মনে ভয় 
করিও না। চন্দ্রাবলী তোমাকে কিরকম আদর করে ? 

তাহার প্রেম ভালবাসা কি ধরনের? সে যদি প্রেমের 

সঙ্গে তোমার গলায় হাত দিয়া ঘরে বাদ্ধিয়। রাখে তাহ! 

হইলে কি হইবে? গোবিন্দদাঁপ বলিতেছেন যে, তাহা 

হইলে আমাকে তাহার পদতলে দাপী করিয়া লইও। 

চন্দ্রাবলী কঞ্ঠালিঙ্গন করিয়। মাধবকে লইয়] যাইবেন না-_ 

ইহাই ইঙ্গিত। 

৫২৮ 

সহচরি বদন চাহি ধনি আকুল 

কহতহি কাতর বাণী। 

অলপহি দোঁষে উপেখিনু মাধব 

জীবন করত কিয়ে জানি ॥ 
সখি হে হাম হে আগেয়ানি। 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

পায়ল প্রেম-পরশমণি নাগর 

তেজল গুণ নাহি জানি ॥ 

তুহু চতুরাই ধাই সব আয়লি 

কে না সমুঝলি কাজ। 

বেদন জানি যতনে সব থায়লি 

সঘনে বাজায়লি সাজ ॥ 

তব কাহে এছে রতনধন তেজব 

দারুণ করব বিবাদ । 

গোবিন্দদাস কহ তেজ ধনি কুলবতি 

রাখবি কুল মবিয়াদ । 

ক বি. ১৭৫২ 

ব্যাখ্যা__তব কাহে এঁছে রতনধন তেজব--গ্ররাধ! 
এইবার মানের জন্য অন্ুতপ্ধ হইয়! সথীকে বলিতেছেন 

তবে কেন এই রত্বু, এই ধন ত্যাগ করিব? কেনই বা 

দারুণ বিবাদ করিব? গোবিন্দদান উপহাস করিয়। 

বলিতেছেন__কেনই বা রুষ্ণকে ছাড়িবে না? তুমি 

হইতেছ কুলবতী, কুলমধ্য।দ1 বক্ষ! করাই তে! তোমার 

কর্তব্য । 

৫২৯ 

ভাটিয়ারি 

চললি রাজপথে রাই স্থনাগরি 

লাসবেশ করি অঙ্গে । 

স্বর্ণ ঘটি করি গাবিদ্বত ভরি 

প্রাণ মখিগণ সঙ্গে ॥ 

বেনন পাটের জাল বান্ধিয়। কবরী 

বেড়িয়। মালতী-মালে। 

সিখায় সিন্দুর লোচনে কাজর 

অলক তিলক ভালে ॥ 

মণিময় অভরণ শবণে কুগুল 
গীমে স্থরেশ্বরী হার । 

রূপ নিরূপম বিচিত্র কাঁচুলি 

পীন পয়োধর ভার ॥ 

২৬৩ 

চরণ-কমলে রাতুল আলত। 

মোহন নূপুর বাজে। 
গোবিন্দদাস ভণে ও নূপ যৌবনে 

জিতবি নিকুগচরাজে ॥ 
সা. প. (১) ২৮৪ ঙক ১৩৩৩, সমু ২৫৫ 

পাঠান্তর__তরু (১) ঘ্বত দধি ছুগ্ধে সাঁজাইয়া পসরা, 
প্রিয় মহচরি করি সঙ্গে। 

শব্দার্থ _লাসবেশ-_লাম্তময় বেশ। 

দানলীলা 
৫৩০ 

এই বৃন্দাবন পথে, নিতি নিতি করি গতাগতে। 

যদি হাঁতে করি লেয়ে সোন।, তুমি কে ন৷ বোলে 

এক জন] । 
তুমি দেখি পুছহ বড়াই, কিসের দান চাহেন কানাই। 

সঙ্গে সব প্ুতের পমার, তাঁহে কেন এতেক জগ্জাল। 

তুমি ত বরজ যুবরাজ, ভুমি কেনে করিবে অকাজ। 
দূর কর হাস পরিহাল, কহতহি গোবিন্দদাস ॥ 

মা. প. (১)--২৮৫ সমুদ্র ২৫৯, তব ১৩৩৯ 

৫৩১ 

শ্লরাগ 

শুন শুন শুন, সুজন কান।ই, তুমি সে নূতন দানী। 

বিকি কিনির দান, গোরস জানিয়ে, বেশের দান নাহি 

শুনি । 

সীথের সিন্দুর, নয়নে কাজর, রঙ্গন আলত। পায়। 

একি বিকির ধন, নারীর বেশন, তাহে কার কিবা দায় । 

মণি অভরণ, স্থর্ঙ্গ শাড়ী, কোন জন নাহি পরে। 

যদি দানের হেন গতি, তুমি ত গোকুলপতি, দান 

সাধিহ ঘরে ঘরে ॥ 



২৬৪ গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

আমরা চলিতে, না জানি চাহিতে, সে কেনে তোমারে 

বাজে। 

গোবিন্দদাস কহে, কেমনে জানিবে, পরের মনের কাজে ॥ 

সা. প. (১)--২৮৭ সং ২৫২ 

৫৩২ 

স্থৃহই 

ত্রিভৃবন-বিজয়ি মদন মহারাজ । 
বৈঠল বৃন্দাবনে নিকুগক মাঝ ॥ 

গোরস আওত রসবতি ঠাম। 

শ্জিল বিপিন-পথে সরবস দান ॥ 

তোহে কহে। গোপিনি আয়ানের রাণি। 

কেমনে জানিব। দান সহজে আয়ানি ॥ 

তুহু গজ-গামিনি হরি জিনি মাঝ । 
নব যৌবন-মদে নাহি দেহ রাজ ॥ 

মোহে গিরিধর বলি সৌপল কাজ। 

আপনে আপন কথা কহিতেহ লাজ ॥ 

কেবল গোরস-দানে কেনে দেহ ভঙ্গ । 

বিচারে চাহিয়ে দান প্রতি অঙে অঙ্গ ॥ 

এসব দানের কথ। জানয়ে বড়াই । 

গোবিন্দদান কহ চপল কানাই ॥ 

সা. প. (১)--২৮৬ তরু ১৩৯৩ 

ক. বি. ২৫ এবং পদসংখা। ২৭৭৪ 

ব্যাখ্য।-শ্রীকঞ্চ যেন স্বয়ং ত্রিভুবনবিজয়ী মদন 
মহারাজ। কেমনে জানিব। দান সহজে আয়ানি-_স্বভাবতঃ 

জ্ঞানহীনা তুমি কেমন করিয়া দানের কথ! জানিবে। 
হরি জিনি মাঝ--সিংহের মাঁজাকে জয় করিয়াছে এমন 

মাজ। অর্থাৎ ক্ষীণ মাজা । নাহি দেহ রাজ-_বাঁজাকে 
দেয় কর দাও না। মোহে গিরিধর বলি সৌপল কাজ-_ 

আমি গিরিকে ধারণ করিয়াছি জানিয়া বাজ! আমাকে 

শুন্ধ উন্থল করার কাজে নিযুক্ত করিয়াছেন । 

৫৩৩ 

ভাঁটিয়ারি 

এই মনে বনে দানী হুইয়াছ 
ছুইতে রাধার অঙ্গ । 

রাখাল হইয়। রাজকুমারী সঙ্গে 

কিসের রভস্-রঙগ ॥ 

এখন আর নাহি কর ডর 

ঘনাঞ। আসিছ কাছে। 

গুরুবর আগে করিব গোচরে 

তখন জাঁনিব। পাছে ॥ 

ছু'ইও না ছুইয়ে। না নিলজ কানাই 

আমর] পরের নারী । 

পর-পুরুষের পবন পরশে 

সচেলে সিনান করি ॥ 

গিরি গিয়া যদি গৌরী আরাধহ 
পান কনক ধৃমে। 

কাম-সাগরে কামনা করহ 

বেণী-বদরিকা শ্রমে ॥ 

স্্্য উপরাঁগে সহস্র সুন্দরী 
ব্রাঙ্মণে করহ সাত । 

তভু হয়ে নহে তোমার শকতি 

রাই-অঙ্গে দিতে হাত ॥ 

গোবিন্দদাসের বচন মানহ 

না কর এমন ঢঙ্গ। 

যেই নাঁগরী ও রসে আগরি 
করহ তাকর সঙ্গ ॥ 

তরু ১৩৪১ 

৫৩৪ 

ধানশী 

তোহারি হৃদয় বেণি-বদরিকাশ্রম 

উন্নত কুচ-গিবি জোর। 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

স্থন্দর বদন-ছবি কনক-ধুম পিবি 

তহি তপত মন মোর ॥ 

হ্ন্দরি তুহু'ক নিয়ড় অব ছোড়ি। 

গোরি-আরাধনে কাহা চলি যাঁওব 

তুহু তিরিথময় গে।রি ॥ 

মগমদ-বিন্দু সিন্দুর পরশল 

এহি স্থরজ-গ্রহ জানি। 

তুয়া পদ-নখ-দ্বিজ- রাজহি স্লৌপল 

স্বন্বরি সহত্্র পরাঁণি ॥ 

কামসাগরে হাম সহজই নিমগন 

কাম পৃরবি তুছ' রাই । 

শ্যামর বলি অব চরণে নাহি ঠেলবি 

গোবিন্দদাস মুখ চাই ॥ 

21. প. ১)--২৯৭ 

ক. বি, ২৯ 

ব্যাখ্য।-_পূর্বপদে শ্রীরাধ। শ্রকৃষ্ণকে বলিঘাছেন যে, 

যদি তুমি পর্বতে যাইয়া গৌরীকে আরাধন। কর, অথবা 
উদ্ধপদদে অধোমুখে থাঁকিয়। কনকবর্ণ ধূম যাহ অগ্নির 

শিখা হইতে বাহির হয়, তাহ পান কর অথব। ক।ম- 

সাগরে কিন্বা ভ্রিবেণী ব। বদর্িকাশ্রমে যাইপ্ন। তপন্। 

করিয়া কামন। কর, অথব। স্ৃষ্যগ্রহণের সময় ত্র।ঙ্গণকে 

সহত্ত্ সুন্দরী দন কর, তাহা! হইলেও রাধার অঙ্গে হাত 

দিতে পারিবে না। তাহ!র উত্তরে শাকৃষ্চ বলিতেছেন__ 

তোমার বুকেই তো ত্রিবেণী ও বদরিকাশ্রম (তিনসারি 

হার ত্রিবেণীর মত দেখাইতেছে আর তোমার উন্নত 

কুচগিরিযুগই বদরিকাশ্রম গঠন করিয়াছে )। তোমার 

এই স্থন্দর বদনের আভাঁতেই কনক ধুম, তাহাই পান 

করিয়া আমার মন উত্তপ্ত হইয়াছে। হে সুন্দরি! 
গৌরী আরাধনা করিবার জন্য তোমার সান্লিধা ছাঁড়িয়। 
কোথায় যাইব? তুমিই সর্কতীর্থময়ী গৌরী । তোমার 
কপালের পিন্দুরবিন্দু হইতেছে সুধ্য, আর তাহাতে 

কম্তরীর বিন্দু দেওয়ার মানে হইতেছে সুয্যের গ্রহণ 
লাগিয়াছে। আ'র ব্রাহ্ধণকে সহত্র স্থন্দরী দানের কথ। 
বলিতেছ ? তোমার পায়ের নখরূপ দ্বিজরাজের ( চন্দ্রের 

৩৪ 

৩ওরু ১৩৪২, সঃ 

নগদ ২১১ 

৫ 

অন্যার্থে ব্রাহ্ষণশ্রে্ঠ ) কাছে আমি সহম্রবার প্রাণ সমর্পণ 

করিয়াছি, তাহাতেই সহস্র হ্বন্পরী দানের ফল হইবে। 

কামসাগরে তো আমি ম্বভাবতঃই নিমগ্ন; তুমি কামনা 
পূণ করিবে। হে রাধ।! অন্ততঃ গোবিন্দদাসের মুখ 

চাহিয়। শ্বামকে কালে। বলিয়। পায়ে ঠেলিও ন|। 

৫৩৫ 

ব্/ সহ 

কি করন গোরস দান। 

আপনে দিল সমাপান ॥ 

অধরে অমিয়।রশ তোর। 

যৌপন যে।ধ অ।গোর ॥ 

তোকে কঠি সুন্দরি বাধে। 

হবি সঞ্জে। ন1! কর বাদে ॥ 

নুচ কনকাচল পারে। 

শে তে তাখ মোঠিম-হায়ে ॥ 

পুগ্ডল চঞ পিকাশে। 

বেণি কজপিশি পাশে ॥ 

ভাত ধর জট ভঙ্গ । 

খর শর নয়ন-তবঙগ ॥ 

অতরে পুঝিয়ে রণ-আশ। 

কহতহি গোবিন্দদাল॥ 

সপ €(১)--২৮৯ ৩? ১৩৮০ 

ক বি ২৮ 

ব্যাখা রাধে ! তুমি শুক্ন্বরূপ দুধ দিতে চাহিতেছ। 

তোমার অধরে আছে অমুতরস, যৌবনর্ূপ যোদ্ধ। উহ! 

রক্ষা করিতেছে । স্বন্দরি রাধে! হরির সহিত বিবাদ 

করিও ন|। তোমার কুচরূপ কনক পর্দতের উপরে 

মোতির হাঁর শোভা পাইতেছে। তুমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত 

হইয়! আপিয়াছ দেখিতেছি। বেণীবূপ ভুজঙ্গিনীর পাশে 

তোমার কানে কুগুলরূপ চক্র । জ দেখিয়া! মনে হয় ষেন 

ধঙন্গকে জ্যা আরোপণ করা হইয়াছে; আর নয়নের 



২৬৬ গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

কটাক্ষে তীক্ষ শর। স্ৃতরাং তুমি যুদ্ধই আশ। করিয়। 
আপিয়াছ। 

৫৩৬ 

বরাঁড়ী 

এ গজগামিনি তো বড়ি সিয়ান। 

বলে ছলে বাচমি গিরিধর দান ॥ 

চিকুরে চোরায়সি চামর কাতি। 

পশনে চোবায়সি মোতিম পাতি ॥ 

অধরে চোবায়সি স্রঙ্গ পড়ার । 

বরনে চোরায়সি কুঙ্গম-ভাব ॥ 

কনক কলস ঘন রম ভৰি তাহি। 

হৃদয়ে চোরাঁওসি আচরে ঝাঁপাউ ॥ 

তেই অতি মন্থর চরণ সঞ্চার । 

কোন তেজব এত বিনহি' বিচার । 

স্থবল তুহ্ছু গোরস দান । 

রাই করব অব কুগ্ে পয়ান ॥ 

বাঁহ। বৈগল মনমথ মহাঁরাঁজ। 

গোবিন্দদাঁস কহু পড়ল অকাজ ॥ 
সা. প. (১) ২৮৮ সমুদ ২৫৮. তর” ১৩৭ 5 

সং ২৬১ 

পাঠান্তর-তরুতে আরম্ড-_চিকুরে 
ইত্যাদি। 

ব্যাখ্যা-_শ্রীকষ্ণ শ্রীরাধাকে চবির দায়ে ফেলিয়াছেন । 

বাঁধ! চিকুর ছলে চামর, দস্ত ছলে মণির পংক্তি, অধর ছলে 

লাল প্রবাল, বর্ণ ছলে কুমকুমের ভাঁর, কুচ রূপ কনক কলসে 

ঘন রস ভরিয়া আচল চাঁপ| দিয়া চুরি করিয়া! চুগি 
(০০:০1 এুএঠে ) ফাঁকি দিয়া যাইতেছেন। সুতরাং 

তাহার বিচার করিতে হইবে । 

৫৩৭ 

স্থরুট 

“বিনোদিনী না কর চাতুরীপন|1। 

ভীড়িয়া। আমারে হিয়ার মাঝারে 

লইয়। যাইছ মোন ॥ 

নিবেদন করি শুনল সুন্দরি 

সহজে তোমর। ধনি। 

দধি ঘ্বৃত দেখি যাহ বিলাইয়। 

তবে সে মহিম। জানি ॥” 

“গোয়ালা-ধরম রাখিতে গোঁধন 

ফিরহ গহন বনে। 

পথে লাগি পায়্য। পর নারী লয়্যা 

স।ধ করিয়াছ মনে ॥ 

নাগর নাগরা বসের চাতুবী 

শুনি সবীগণ হাসে। 

আন্রগ! হইতে সাধ লাগে চিতে 

কহয়ে গোবিন্দাদীসে ॥৮ 

ন্স ০১৩ 

৫৩৮ 

মোহন বিজয়ী বনে দূরে গেও সখিগণে 

একল। রঠিল ধনি রা । 

দুটি তাঁখি ছল ছল . রাইয়ের চরণতল 

কাত মাসি পড়িল লোটাইঈ ॥ 

ধনি জনম সফল ভেল মোর । 

ভুয়া হেন রননিধি মিলাইল বিধি আজি 

সখের কিবা দিব ওর ॥ 

শুন শুন প্রেমময় আমি যে তোমার হই 

জনমে জনমে নিজ দাঁস। 

পাতি এই বসনখানি ইথে বৈস বিনোদিনী 

স্থথে করি পুরে বাতাস ॥ 

কত রবির কিরণ দিছে চলিতে থকিয়া গেছে 

স্থথের মঞ্জরি ছুটি পা। 

হিয়ার মীবঝাঁরে রাখি জুড়াও কমলমুখি 
চন্দনে চচ্চিত করু গা ॥ 

আনিয়। যমুনার জল ধোয়ায় চরণতল 

মুছে পীত ধড়ার আচরে। 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

টড়। ভাঙ্গি ফুল নিল রাইয়ের চরণে দিল 

বেদমন্ত্রে করিল আরতি । 

গোবিন্দদাঁস কয় কত দিব পরিচয় 

বলিহারি দোহার পিরিতি ॥ 

শব, ১৬৮৮ 

শব্দার্থ_হুখে করি পুরে বাঁতাস-_তুমি আমার 
প্রভু, তোমাকে বাতাস করি। 

৫৩৯ 

ভূপালা 

রাধামাধব নীপ-মুলে । 

কেলি-কলারস দানছলে ॥ 

দূরে গেও সখিগণ সহিতে বড়া । 

নিক্তত নীপ-মূলে বৈঠল রাই ॥ 

হুজে তুজে বেটি দোহার বয়নে বরন । 

কমলে মপুপ যেন হইল মিলন ॥ 

“দাহাপ অধর-মবু দোহে কক্চ পাশ। 

নিজ অঙ্গে দিল রাত ঘন-রস দান । 

ালল ছুহু জন পূরল আশ । 

আনন্দে সেবই গোবিনদাশ ॥ 

পঁ. বি. ২৬ প. নব , ১৬৭ 

শব্দার্থ_নিজ অঙ্গে দ্লি রা ঘন-রস দাঁন--রাই 
(শেষ পথ্যন্ত দান (চুঙ্গি বা ০০৮০1 0805 ) দিপেন-_কি 

দিয়।? নী, নিজের অঙ্গের ঘন প্রেমরম দিয়! । 

নৌকাখণ্ড 
রি 

ছাঁড়ি নন্দ-নন্দন 

চললহি নাগ্র-রাজ। 

সখাগণ সঙ্গ 

স1. প. ৬১) ২৯১ পদ 

ভাবিনি মনোরখে চলল বিপিন পথে 

সাবিতে মনোৌরথ কাজ ॥ 

চতুর শিোমণি কান। 

(হবি যমুনাজল 

পুঝল মু্লি নিশান ॥ 

হজিল তরণাখানি প্রবাল মুকুত। আনি 

মাবে মাঝে হিরার গাথনি। 

শিখিপুচ্ছ গুাছড। বজত কাঞ্চনে মোড় 

কেবোয়াশে রজত কিন্ধিণী ॥ 

ভপন-ঙনয়।-ন বে তরণী লইয়৷ ফিরে 

বিদগধ শাগণ-রাজ। 

গোবিন্দধাস ভনে কি আনন্দ হইল মনে 

শুন্ত প্ঠ নুপুর বাজ ॥ 

ম্নমথ উ্লল 

প%৩ পাবাচ্ছচী নকোদয়ের পুণি 

৫8৬ 

ধানশ। 

এ মব শাবিক ঠ্যামর চন | 

কৈছন তোহঠারি জদয় শিববন্ধ ॥ 

তা বোলে গোরূল যমুনহি ঢার। 

ফারলে| কাটুলি ভারপে। হর ॥ 
কর অবসর নাহি সিঞ্চহতে নার । 

£তিগনে তবভ ন! পওল তীপু ॥ 

হাঁস নি?স তু হাসি উতরোল। 

কেভ জীউ তেজই কেছ হরি বোল ॥ 

এতধিনে কুলবতী-কুলে পড়ু বাজ । 

চটি হহ নাবে দূর ভেয়ে। লাজ ॥ 
উঠত কুলে পাব যেই তু মাগ। 

কাছ সঞ্জে খোজ ধরব তুয়। আগ ॥ 

গোবিন্দদাম কহ সময় কুকাজ। 

নাবিকরতন নাবক মাঝ ॥ 

সমুদ্র ২৬৭, তরু ১৪২২ 



২৬৮ 

হাম্তব্য- পছ্যাবলীর নিয্োদ্ধত ২৭৪ শ্লোকের ভাব 

লইয়। “তুর। বোলে গোরস' ইত্যাদি অংশ লেখ! । 

বাচা! তবৈন যদুনন্দন গব্যভাবে। হারোপি বাঁরিণিময়। 
সহস। বিকীর্ণঃ। 

কুলং দুরীরুতঞ্চ কুচয়ো রনয়োছ কুলং কলিন্দ দুহিতুণ- 
তথাপ্যদুরমূ | 

কর অবসর নাহি ইত্যাদি অংশ পছ্যাবলীর নিমোদ্ধত ২৭৬ 

ংখ্যক মনে।হরকৃত শ্লোকের ভাব লইয়। রচিত £_- 

পাঁনীয়সেচনবিধো। মম নৈব পাণী 

বিশ্রাম্যত ভ্তদপি তে পরিহাসবাণী। 

ব্যাখ্যা--হৃদয় নিরবন্ধ--মনে।গত অভিপ্রায় । তুম। 

বোলে গোরম যমুনহি ঢাঁর ইত্যার্দি-তুমি বলিলে যে 

নৌকার ভার কমানে। দরকার, তাই দুধ যণুনায় 
ঢালিলাম। কাচুলি ছিড়িয়। ফেলিলাম, এমন কি হার 

পর্যান্ত বিনঙ্জন দ্রিলাম। নৌকায় জল উঠিয়াছে তাহ! 

ছেচিতে ছেঁচিতে আমার হাতের একটুও ফুরসৎ নাই। 
( অথবা তোমার হাত অন্য কাঁজে ব্যাপৃত তাই জল 

ছেঁচিবাঁর অবসর নাই ) তবু এতক্ষণে ও তীরে পৌছানো 

গেল না। আমি ভয়ে শুকাইয়া গিয়াছি, আর তুমি 

হাসিয়া উতল। হইতেছ। কেউ ব মরে, কেউ বা 

হরিবোল বলে। এতদিনে কুলবতীর কুলে বজ্র পড়িল, 

এই নৌকায় চড়িয়। লজ্জ। দূরে গেল। এখন ভালোয় 
ভ।লোয় তীরে পৌছাইয়া দাঁও, তাঁহ হইলে যাঁহা চাও 

তাহাই পাইবে। কাহারও কাছ হইতে খুঁজিয়। আনিয়। 

তোমার সাঁমনে ধরিব। তুমি সুরত চাহিতেছ, উহা তে) 
আমার কাছে নাই, কাহারও কাছ হইতে খোজ করিয়। 

আনিয়। তোমাকে দিব। গোবিন্দদাঁস বলেন যে নৌকার 

মধ্যে নাবিকশ্রেষ্ঠ এ সময়ে কুকাজ করিলেন। 

৫৪২ 

শ্রী রাগ 

যব লহু লহ হাঁসি মরমে মরম পশি 

নায়ে চঢ়াওই তুহি | 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

তৈখনে মঝু মন ভলহি অনছন 

বেকত ধয়ল ফল সোই ॥ 

এ সথি হরি সঞ্জে মানহ কুগ্তবিনোদ । 
ইহ নাবিক অতি চপল 

চপলমতি অব জিউতে উ পরবোধ ॥ 

গগনহি সঘন বিজুরি ঝল ঝলকত 

দিনহি' ভেল আধিয়ার। 

খরতর পবনে তরণি ঘন ঘৃবত 

পৈঠত জল অনিবার ॥ 

দুরুজন পাঁণি . পড়ল জিউ সঙ্কট 

ইথি জনি করহ বিচার । 

তুয়। ইঙ্গিতে আঁু সব সধী জীয়ত 

গোবিন্দদাঁস কহ সার। 

সা. প. (১) ২৯২ পদ 

ক. বি. ৯৭৬২ 

নমুদধ ২৬৭, ওর ১৪১২ 

ব্যাখ্যা তৈখনে মঞ্জু মন ভৈলহি অনছন-_তুমি যখন 
অত খোসামোঁদ করিয়া, মৃছু মুছু হাসিয়া, নৌকায় চড়াইলেই 

তখন আমার মনে চাঞ্চল্য হইয়াছিল, বুঝিয়াছিলাম 

তোমার মতলব ভাল নয়; এখন দেখিতেছি আমার 

আশঙ্কা বৃথ। নহে । এখন সব ব্যক্ত হইল । এই কথার 

উত্তরে সথী বলিতেছেন-_বাধে, হির সহিত কুগ্ধবিনোদ 

ব1 নিধুবন স্বীকার করিয়। লও । 

দোল ও ঝুলন 

৫৪৩ 

লীলাছলে কেন কাঞ্চন গোর।। 

গোবিন্দ ফাগুরঙগে ভেল ভোর! ॥ 

দেবকুমারি নাগরিগণ সঙ্গ । 

পুলক কদন্ব করদ্বিত অঙ্গ ॥ 

ফাগুয়। খেলত গৌরতনু। 
প্রেম স্থধাপিন্ধু অরতি জহ্ ॥ 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

ফাগ্ড অরুণ তহ অরুণহি চীর। 

অরুণ নয়ানে ঝরু অরুণক মীর । 

কণ্ঠে হি ললিত অরুণিম মাঁল। 
অরুণ ভকত সব গায় রসাল ॥ 

কত কত ভাব বিথারল অঙ্গ । 

নয়ন ঢুলায়ত প্রেমতরঙ ॥ 

হেরি প্রিয় গদাঁধর লহু লহু হাস। 

সে। নাহি বুঝল গোবিন্দদাস ॥ 

পা. প. (১)--১৭ 

৫88 

তথ। রাগ 

খতুপতি বিহরই নাগর শ্যাম । 
বাঁধ! রঙ্গিনি সঙ্গিনি বম ॥ 

চুয় চন্দন পরিমল কুম্ম 

ফাঁগু-রঙ্গে সব অঙ্গ ভি । 

মদনমোহন হেরি মাঁতল মনমিজ 

যুবতি-যুখ শত গায়ত ঝামপ্ি ॥ 

কেন অস্বর ধর কেহ হার হব 

কেহু' তন পরশিয়া রহুল বিভোরি। 

কেহু লেই মুরলি কেহ লেই মুদবি 

দুরহি দূরে রহি গাওত হোরি। 
ডম্ফষ রবাব উপণঙ্গ পাখা ওজ 

করতল-তাল সথুমেলি করি। 

গোবিন্দদাঁস-পু নটবর-শেখর 

নাচত গাঁওত তাল ধরি ॥ 

সা. প. ১১) ২৮১, ক, বি. ১৩৪ 

এবং ১৩৭ 

সমূত্ধ ৪৪, তর ১৪2৪ 

শব্দার্থ--খতুপতি বিহরই--বপন্তকালে বিহার 

করিতেছেন। গায়ত ঝুমরি-__বুমুর গান করিতেছে। 

২৬৪৯ 

৫8৫ 

তথ রাগ 

খেলত ফাঁঞ্ বুশ্শাবন-চান্দ | 

খতুপতি মশমথ-মনমথ ছান্দ ॥ 

স্থন্দরিগণ কর মগ্ডলি মাঝ । 

রঙ্গিন প্রেম-তরঙ্গিনি সাজ ॥ 

আগ ফাগু দেই শাগরি-নয়নে। 

অবসরে নাগর চুঙ্ধয়ে বয়নে॥ 

চকিতে চন্্মুখি সহচরি-গহনে । 

যাই ধরল গিবিধারিক বলনে ॥ 

তরল-নয়ানি তুরিতে এক যাঁই। 

করে সঞ্জে কাটি মুরলি লেই ধাই॥ 

ঘন করতালি ভালি ভালি বোল। 

হে হে। ছোঁরি তুমুল উতরোল ॥ 

অরুণ তরুণ তপ্ অরুণিহ ধরণী । 

স্থল জলচর ভেল সভে এক বরণী ॥ 

অঞ্ণহি নীবে অরুণ অরবিন্দ । 

অরুণ হৃদয় ভেল দাম গোবিন্দ ॥ 

ক. বি. ১৭৯+ “5৫৭ ১৪ ৩৬ 

শব্দার্থ মনমথ-মণমথ ছালি_ মন্সথের মন মন্থন করে 

এমন রূপ । করে সঞ্চে কটি মুরলি লেই ধাই--একজন 

তরল-নয়নী শ্রক্ষফ্ের হাত হইতে সুরলী কাড়িয়। লইয়! 

দৌড় ধিলেন। এরুণঠি নীরে অরুণ অরবিন্দ ইত্যাধি-_ 

ফাগুয়ার রয়ে জল লাল হইল, পদ্ম (ব্যঞ্চনার্থে নয়নপল্প ) 

লাল হইল; গে।বিন্ধদাসের হাদয়ও আরক্ত হইল। 

৫৪৬ 

তথ! রাগ 

নটবর ভঙ্গী কাগু-রঙ্গী 

নাগর অভিনন নাগরি সঙ্গ । 

খতুপতি গীত চীত উমতায়ল 
হেরি বান বুন্দাবন-রঙগ ॥ 



১৭৪ গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

ফাগ্ুয়! খেলত নওল কিশোর । ৫৪৮ 

রাঁধা-রমণ রমণি-মন-চোঁর ॥ ন' রাগ 

জন্দবি-রদ", করে কর মণ্ডিত শ্তাম নাগর মনের রস গাগরি গোরি। 
রি মগ্ডলি মাঝহি মাঝ। নবজলধর জন উজোর কত থির বিজুরি ॥ 

০০/ রি নি ফাগ্ুয় খেলত কাননে বর রসিক মুবারি। 

5 সঙ্গে অণঙগ-বর্দিনি নব রপ্পিনি নানি ॥ 

০য় কান্ক হৃদর হার হরি পুন রতিরসে ভোর । 
অঙ্গে মিলি কাঁপি রহ। উচ কুচ কঞ্চুক লু্চয়ে পুন হাসি ধেই কোর 

পুরল সবনু মনোরথ মনভব 
গে।বিন্দাস পহু রসিক মরারি। 

মোহন গোবিন্দধাস পু ॥ রি হন গে কত কত লাল! করত বিথারি ॥ 
না, প. (১) ২৮২১ ক, বি, ১৩৭ পঃ ত ১৪৬৭, সমু ৪৪০ 

ণ।. 9, (১) ১৮৩, খত খত তই ৪ ও 

শব্দার্থ মোহন গোবিন্দদ।স পহু-_গোবিন্দদাসের 

প্রভু মদনেরও মনকে মোহিত করেন। 

৫৪৯ 

মাঁলব শ্ররাগ 
৫৪৭ 

নব ঘন কানন+১ শোঁভিত কুগ্র। 
॥ বশস্ত 

বিকশিত কুন্পমে শোভা অতি পুগ্ধট ॥ 

নঙণ পল্ব'-শোঁভিত ডাঁল। 

শারি শুক পিক ওহি বোৌলত বসাল)১। 

তি পলি অপরূপ পতন-হি্তো | 

তহি পরু বৈঠল" কিশোরি কিশোর ॥ 

ব্রজধমণাগণ দত? »ঝকোর। 

গীবত জনি ধনি করতহি কোর ॥ 

কত কত উপজত” বল-পরসঙ্গ | 

গোবিন্দদীম দেখত তহি' বজ ॥ 

ফাণ্ড খেলত বর-নাগর-রান। 

রাধ। বঙ্গিনি বহুবিধ গায় ॥ 

হাঁসি হাসি সুন্দরি মন্যথ-রঙ্গে | 

ফাগু লেই ডারয়ে নাগর-অঙ্গে ॥ 

রসে ধমধসঃতনু আধ আধ হেরি । 

চুয়। চন্দন দেই বেরি বেরি ॥ 

চপল নাগর কুচ পরশল থোরি। 

চমকি চমকি মুখ রহলিহু গোঁবি। 

ফ।গু দেওল হরি লোচন-ওর। ন্বেরাের টার 
মুন্দল ধনি ছুছু লোচন-কোর ॥ ক. কি ৩০3 

অধরহি চুম্বন করু তব কান। পাঠান্তর-_-(১) বনঘন কাঁনন_সং। তরু-_ 

গোবিন্দদাঁস দুহু'ক গুণ গান। (২) নব ঘন কাঁনন শোভিল পুষগ্ন। 
ক. বি. ১৩৪ পৃঃ তরু ১৪৭ * বিকশিত কুনুমে সুশোভিত কু ॥ 

শব্দার্থ__মুন্দল ধনি দুছ' লোচন-কোর-_হ্ুন্দবী (৩) নব নব পল্লবে (৪) গাওয়ে রসাল (৫) তহি' 
লোঁচনরূপ দুইটি পল্মকলি ( কোর-কোৌরক, কলিক।) (৬) বৈঠলি (৭) দেওত (৮) উপজল। 
মুদ্রিত বা বন্ধ করিলেন । শব্দার্থ_দেত বকোর-__বাঁকি বা নাড়া দিল, ছুলাইয়। 



ক. বি. ১৩৯৪ 

৫৫০ 

অভিনব রঙ্গিনি সঙ্গে বিনোদিনী 

ঝুলত নটবর রায় । 

কনকে রচিত মণি মরকত 

সহুখদ সেজ ঝোলনায় ॥ 

ধনি মুখ শরদ স্ুধাকর 

নিরমল নাগর নয়ন-চকোর। 

ঈ পুন নিরখি নিরখি বর সুন্দব 
আনন্দে তন মন ভোর ॥ 

শীতল চন্দন দুধ অঙ্গে লেপল 

হুক গলে শোভে ফুল মাল। 

মৌরতে উনমত সঙ্গহি ফি 

গুঞত মধুপ রসাল ॥ 

কোই কুলবতি অতি কৌশলমতি 

ধরি তহি ঝুপন ডোর । 
আবেশে স্থমধুর মধুর ঝোলায়ত 

রপময় নন্দ কিশোর ॥ 

কোই সুনায়রি হৃষধুর গায়ত 

কোই বাজায়ত যন্ত্র। 

বিদগধ বঙ্গিনি প্রেমতরঙ্গিণী 

বিরচহ রসগর তশ্্॥ 

শীল শ্বেত কুহ্ুম জাতি যৃথি মলিক। 
কোই বরিথে দৌহ গায়। 

আনন্দ নিমগন শিখী কর নর্ন 

কোই কোই পঞ্চম গায় ॥ 

দুছু' ূপ নিরখি হরখি সব সখিগণ 

দিন রজনী নাহি জান । 

তুলল সবহু তক্ণি মুন 

এছন গোবিন্দদাঁস রস গান ॥ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী 

দিল। গীরত জনি ধনি করতহি' কোর-_হুন্দরী পাঁছে 
পড়িয়া যান ভয়ে কৃষ্ণ তাহাকে আলিঙ্গনে বন্ধ করিলেন । 

রাসলীল! 
৫৫১ 

স্থহই 

মুরলী অতি স্থমধূর তান। 
দরবহি দার মুগ্গরে নব পল্লব 

যমুন। বহুত উজান ॥ 

ধ্বনি শুনি ধরণী ধরণীধর পুলকিত 
শিল। গলি বহতহি নীর। 

নীর তেজি মীনকুল উখাড়িয়া পড়ত 

কোই নাহি হোয়ত গীর ॥ 

বস তেজি ছুঞ্চপাঁন উদ্ধমুখে ধায়ত 

কানন তেজজি মুগী ধায়॥ 

গোবিনদ।স ভনে জগত ভুলল গানে 

মণ্র মুর্লাণ বালাই মাই ॥ 

৫৫২ 

শুনিএ। মপূর মুরলীতান 

সিল নিল রপের প্রাণ 

অন্করে ভেদল মদন-বাণ 

চলল নিকুঞ্ধ মাঝে রে। 

অঙ্গে পহিরল জলদ-বাঁস 

বিধির অবধি লাল বিলাস 

মধুর মধুর কোমল হাস 

কন্বণ কিঞ্গিণী বাজে রে॥ 

ঠাচর চিকুরে কবরী সাজ 

রতন-জড়িত খোপার সাজ 

কুন্দ কনগ্ন মাঝহি" মাঝ 

মল্লিক। মালতী ঘেরিঞা। 

৭১ 

শন্দর্থ-দরবহি দাঁর--কাঠ৪ দ্রব হয়। ধরণীধর 

পুলকিত--পর্দতও আনন্দিত । 



২৭২ 

জিনি সরোরুহ চরণ দ্বন্দ 

নখমনি তাহে বিধুকে নিন্দ 
রসের আবেশে গমন মন্দ 

মদন কান্দয়ে হেরিঞা ॥ 

রচিঞ। মঙ্গলকেলি সুসাজ 

চৌদিগে বেড়িঞ্গ নাগরি রাজ 
প্রবেশ করল নিকুপ্ত মাঝ 

মিলল তহি' শ্তামরায় রে। 

নয়নে নয়নে মীলল কাত 
উপজল কত রসের বান 

ও রলপাগরে গোবিন্দ ডুবল 

কি দ্রিব উপম| তায় রে॥ 

সজণাকান্ত দাসের পুণি প্রঃ ৩৫ 

শব্দর্থ-_সহিল নহিল-__-সহিতে পাঁরিল না। পহিরল 
জলদ-বাপ-_মেঘবর্ণের সাঁড়ী পরিল। বিধির অবধি লাস 

বিলাস- _লাশ্তবিলাস যতদুর বিধাতা করিতে পারেন তত- 

দূর করিল। 

মন্তব্য-_এই পদ্টা পূর্বে কোথাও প্রকাঁখিত হয় 

নাই বলিয়। ডাঃ সুকুমার দেন সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার 

৩১ খণ্ডে উদ্ধত করেন। কিন্তু সংকীন্তনাম্বৃতের ৩২৯ 

সংখ্যক পদ এইটা । 

সং ৩১৯ 

৫৫৩ 

ধানশী 

কি ষে শুনি সথধাময় মুরলীর রব। 

ন]। সম্বরে অন্বর ধায় গোপী সব। 

করে তুলি পরে কেহ পদ-অতরণ। 
কেহ পরে নিজ আধ নয়নে অঞ্জন ॥ 

সদন ছাড়িয়া কেহ কাননেতে ধায়। 

পয়-পানে শিশু ছাড়ি সেহ গোগী যায় ॥ 

এক গোগীর পতি ধরিয়। রাখিল। 

শ্যাম অনুরাগে সেহ তন তেয়াগিল ॥ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

সকল গোগীর আগে পাইল সেহি রাঁমা। 

গোবিন্দদাস কহে কি দিব উপম। ॥ 

ক. বি. ৮৪ পু; অ ১১৪ 

শব্দার্থ_ন। সম্ধরে অন্বর--কাপড় সামলাইতে পারে 
না। করে তুলি পরে কেহ পদ-অভরণ--পায়ের অলঙ্কার 

হাতে পরিল। 

৫৫৪ 

মায়ুর 

নব যৌবনি ধনি জগ জিনি লাবণি 

মোহিনি বেশ বনাওলি তাহি। 

মনমথ চীত ভীত নাহি মাঁনই ১ 

কুপ্ঠরাঁজ পর সাছলি রাই ॥ 

মিললি২ নিকুঞ্জে কুগ্জর-বর-গমনী । 
যুবতি যুখ মেলি” গাওত বাওত 

চলত চিত্র-পদ বিদগধ রমণী ॥ 

হেরই* শ্যাম স্থরত-রণ-পণ্ডিত 

হাঁসি মদন মদে মাতলি বাল।। 

রতি-রণ-বীর বীর সহচরি মেলি 

বরিখই বিষম নয়ন শর জাঁল1« ॥ 

নয়নে নয়নে কণে ভুজ ভূজ বন্ধান 

তনু তন্চ পরশে নাহি জয় ভঙ্গ । 

গোবিন্দদান কহই অব ন] বুঝিয়ে 

বাজত কিঞ্ষিণি কোন তরঙ্গ ॥ 

সা. প. (১) ১০৯, কবি, ২৫২৮ তরু ১০৬৫, কী ২১১, ক্ষণদা 

১৭1৭, সমুদ্র ২২৭ 

পাঠান্তর_(১) মানত--ক্ষ (২) চললি__তরু 

(৩) যুবতি-যৃত-শত-ক্ষ (৪) হেরইতে_ক্ষ (৫) বরিখয়ে 
নয়ন-কুহুম-শর জালা--তরু (৬) ভূজে ভূজে বন্ধনে-_ 
ক্ষ ভূজে ভূজে সন্ধান_-তরু। 



গোবিন্দদীসের পদাবলী 

৫৫৫ 

কামড়া 

এরদ চন্দ পবন মন্দ ৮ 
বিপিনে ভরল কুহ্থম-গন্ধ 

ফুল্ল মল্লিক মালতি যৃথি 

মত-মধুকর-ভোরণী। 
হেরত রাতি এছন ভাতি 

শ্যাম মোহন মদনে মাতি 

মুরলি-গান পঞ্চম তান 

কুলবতি-চিত-চোরণি ॥ 

শুনত গোঁপি প্রেম রোপি 

মনহি' মনহি আপন স্োপি 
তাহি চলত ধাহি বোঁলত 
মুরলিক কল লোলনি । 

বিছুরি গেহ নিজহু' দেহ 
একু নয়নে কাঁজর রেহ 

বাহে রঞ্রিত মঞ্্রীর১ একু 
একু কুগডল দোলনি২ ॥ 

শিখিল-ছন্দ নীবিক বন্ধ 
বেগে ধাওত যুবতিবুন্দ 

থমত বন রসন চোঁলি 

গলিত বেণি লোলনি । 

ততহি'* বেলি সখিনি মেলি 
কেহু কাঁহুক পথ ন| হেরি 

এঁছে মিলল গোঁকুল-চন্ 
গোবিন্দদাস গাওনি ॥ 

সা. প. (১) ১১৫, ক. বি. ৮০ পৃঃ 

গো ২৮, বু ২১ ক্ুণদ। ২৯1৪, সমুদ্র ২২১ 

পাঠাম্তর--(১) কম্ছণ_তরু (২) ডোলনি--তরু 

(৩) নীবিকো বন্ধ--ক্ষ (৪) এতহু--ক্ষ। 

ব্যাখ্যা_শুনত গোপি প্রেম রোপি ইত্যাদি__দুরলীর 

ধ্বনি শুনিয়া গোপীগণ প্রেম স্থাপন করিয়া, মনে মনে 

আত্মসমর্পণ করিয়! যেখানে সেই মুরলী অস্ফুট মধুর শবে 
৩৫ 

তরু ১২৫৫, কী ২২০, সং ২৭৮, 

৩ 

আহ্বান করিতেছিল, সেইখানে চলিলেন। বিছুরি গেহ 

নিজছ' দেহ ইত্যাদদি-তাহারা! ঘর ভুলিলেন, নিজের 
দেহও ভুলিলেন, বেশভূষ! করিতে ভূলিলেন। এক নয়নে 

কাজলের রেখ! অঙ্কন করিলেন, অন্ত নয়ন খালি রহিল। 

বাহুতে একখানি নূপুর পরিলেন আর এক কানে একটি 
কুগুল দুলিতে লাগিল । নীবির বন্ধন শিথিল হইয় পড়িল । 

কেহু কাহুকো পথ না হেরি-_-“আজগ্.বন্যোন্যমলক্ষি- 
তোগ্যমাঃ"-ভাঁঃ ১০।২৭৪। শ্কৃঞ্কে দর্শন করিবার 

জন্য মন এমন ব্যাকুল যে পথে যাইবার সময় আর কিছুই 
চোখে পড়ে নাই--সমস্ত মন শ্রীকৃষ্ণেই নিমগ্ন । 

৫৫৬ 

মলার 

বিপিনে মিলল গোপ-নারি 

হেরি হসত মুরলিধারি 

নিরখি বয়ন পুছত বাত 

প্রেম-সি্ধু-গাহনি১। 

পুছত সবক গমন-খেম 

কহুত কীয়ে করব প্রেম 
ব্রজক সব কুশল বাত 

কাহে কুটিল চাহনি ॥ 

হেরি এছন রজনি ঘোঁর+ 
তেজে তরুণি পতিক কোর 

কৈছে পাঁওলি* কানন ওর 

কহত থোর কাহিনী । 

গলিত-ললিত-কবরি-বন্ধ 

কাহে ধাওত যুবতিবন্দ 

মন্দিরে কিয়ে পড়ল দন্দ 

বেঢ়ল বিশিখবাহিনী" ॥ 

কিয়ে শরদ চান্দনি রাঁতি 

নিকুঞ্ধে ভরল কুস্থম-পাতি 
হেরত শ্যাম ভ্রমর-ভাতি 

বুঝি আওলি সাহুনি* । 



২৭৪ 

এতহু' কহত না কহ কোই 

রাখত কাহে মনহি গোই 

ইহহি আন নহই কোই" 

গোবিন্দদান গাহনি ॥ 

স।. প. (১) ১১৬ পদ দণদা ২৯1৫, তরু ১২৫, 

ক. বি. ৮ও পুঃ সং ২৭৯, কী ২২০ 
বু৯১,গে। ২৯ 

পাঠান্তর-_ক্ষণদা_-(১) মদন-সিন্ধু-গহনী (২) হেরত 

এছন রজনী ঘোর (৩) আওলি (৪) থোর নহত কাহিনী 

তরু (৫) বেঢ়ল বিপথ-বাহিনী-_তরু (৬) বুঝিয়ে 

'মাঁয়ল সাহিনী-ক্ষ (৭) ইহহি' আন কোই না হই-ক্ষ। 
ব্যাখ্য।_ রাসে সমাগত৷ গোপীদের প্রতি শ্রারু্ণ ছল 

করিয়া উদাসীনত। দেখাইতেছেন। গোপ-নারীর|( গোপ- 

দিগের পরিণীত। ত্বীগণ ) বিপিনে আসিয়া উপস্থিত হইলে 

নুবলীধারী হাসিয়া তাহাদের মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাস। 
করিতেছেন-_সেই জিজ্ঞাসা যেন গোপীদের প্রেমসিন্ধুতে 

অবগাহনতুল্য (গোপীদের ভালবাস কতট। গভীর তাহ! 
বুঝিবার জন্য এই অবগাহন-রূপ জিজ্ঞাসা করা )। শ্রীকৃষ্ণ 

যেন গোগীরা কেন আসিয়াছেন কিছুই জানেন না, এমন 

কি তাহাদের সঙ্গে যে অস্তরঙ্গত আছে তাহাঁও স্বীকার 

না করিয়া সাধারণ ভদ্রতাস্চচক কুশলবার্ত। জিজ্ঞাস! 

করিতেছেন- তোমাদের এখানে আসিতে কোন কষ্ট হয় 

নাই তো? তোমাদের কি গ্রীতিশ্চচক কাধা করিব বল 

(৬৮1)70 ০91) ] 40:01 5০3? )। ব্রজের সকলের কুশল 

তো? এ সব প্রশ্ন শুনিয়া তোমর! কুটিল দৃষ্টিতে চাহিতেছ 

কেন? (এই চরণ কয়টা ভাগবতের প্রায় অবিকল 

অন্থবাদ-_ 
স্বাগতং বে৷ মহাঁভাগাঃ প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ। 

ব্রজন্তানাময়ং কচ্চিদ্ ব্রতাগমনকারণম্॥ ১৭।২৯১৭ 

গোপীদের কুটিল দৃষ্টিতে তাকানো গোবিন্দদাসের 

মৌলিক)। 
এমন ঘোর রজনীতে তোমাদের মতন তরুণীর পতির 

কোল ছাড়িয়৷ কিরূপে বনের প্রীাস্তে আসিলে? এতো 
কম কথ! নছে। নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু ঘটিয়াছে! 

গোবিন্দ্দাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

তোমাদের সুন্দর কবরীর বন্ধন খুলিয়া গিয়াছে। 
যুবতী তোমরা দৌড়াইতেছ কেন? গৃহে কি ঝগড়া 
হইয়াছে? না, ধনুর্বাণ লইয়া কোন দস্থ্যদল ঘর 

ঘিরিয়। ফেলিয়াছে। ( বিশিখবাহিনী-ক্ষণদ্ধার পা? 

অর্থাৎ বাণ লইয়া বাহিনী । তরুর পাঠ-_”বেঢ়ল 

বিপথ-বাহিনী”। উহার অর্থ সতীশচন্দ রাঁয় মহাশয় 

করিয়াছেন-_-“বিপথগামিনী অর্থাৎ কুলটা স্্রীগণ কি 

তোমাদ্দিগকে বেষ্টিত করিয়াছে?” ইহাতে অর্থ ও 

পৌর্দাপধ্য ঠিক বজায় থাকে না, তাই ক্ণদার পাঠই 

ভাল বলিয়। মনে হয়। সাহিত্যপরিষদের ১১৮৩ সাল 

ব। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত ১০৩ সংখ্যক পুথিতেও “বিশিখ 

বাহিনী” পাঠ আছে ।) কিন্ব। মাঁপদ বিপদ্ কিছুই হয় 

নাই । শরতকালের টানি রাত্রি, ফুলে ফুলে কুগ্ধ ভরিয়। 

উঠিয়াছে, তাহাতে শ্বামভ্রমর (শ্যামবূপ ভ্রমর কি?) 
শোভা পাইতেছে (ভাতি )। আাহাই দেখিতে বুঝি 

স্বাধীন। ( সাঁনি) হইয়। আসিয়াছ ? এত কথ! বলিতেছি 

তবুও কেউ তোমর। কিছু জবাব দিতেছ না কেন? মনে 

কথ! গোপন বাখিতেছ কেন? এখানে অন্য কেউ নাই 

_্বচ্ছন্দে বলিতে পার। গোবিন্দদাম এই গান 

করিতেছেন । 

৫৫৭ 

ধানশী 

এছন বচন কহল যব কান। 

ব্রজ-রমণীগণ সজল-নয়ান ॥ 

টুটল সবহু' মনোরথ-করনি | 
অবনত-আননে নখে লিখু ধরণি ॥ 

আকুল অন্তর গদগদ কহই। 

অকরুণ-বচন-বিশিখ নাহি সহই ॥ 

গুন শুন স্থকপট শ্টামর-চন্দ | 

কৈছে কহসি তুছ' ইহ অন্ুবন্ধ ॥ 

ভাঙ্গলি কুল-শিল মুরলিক সানে। 
কিঙ্করিগণ জন্নু কেশ ধরি আনে ॥ 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

অব কহ কপটে ধরমযুত বোল । 
ধাশ্মিক হরয়ে কুমারি-নিচোল ॥ 

তোহে সৌপিত জিউ তুয়া রস পাঁব। 
তুয়া পদ ছোড়ি অব কো কাহা যাঁব | 
এতহু' কহুল ব্রজ-যৌবত মেল। 
শুনি নন্দ-নন্দন হরধিত ভেল ॥ 

করি পরসাদ তহি' করয়ে বিলাঁস। 

আনন্দে নিরখয়ে গোবিন্দদাস | 

পঁ. বি, ৮৭ তরু ১২৫৭ 

ব্যাখ্য।-_যাঁহাঁর মুরলীর কলধ্বনির ব্যাকুল আহবানে 

ঘর ছাড়িয়া গোঁপীর| আসিয়াছেন, তাহার এরূপ উদাসীনের 

মতন কথা শুনিয়। গোপীর1 আর চোখের জল সাঁমল।ইতে 

পাঁরিলেন না। তাহাঁদের মনের সকল অভিলাষ বোধ হয় 

ছিন্নভিন্ন ইল । মুখে কিছুই বলিতে ন! পারিয়। তাহার] 
হেটমুখে পায়ের নখ দিয়া মাটিতে আচড় কাটিতে 
পাগিলেন। অবশেষে তাহার! ব্যাকুল মনেগ ভাব আগ 

লুকাইতে ন। পারিয়া গদগদঘ্ধরে বলিতে লাগিলেন, হে 
কপটদের শিরোমণি শ্ঠ।মচন্দ্র, তোমার এই নিষ্ঠুর বচন- 

রূপ তীক্ষ শর আর সহা হয় না। তুমি কেমন করিয়। এই 

পকম কথ। ( ইহ অন্বন্ধ ) বলিতে পাঁরিলে ? তুমি মুরলীর 

শবে আমাদের কুলশীল ভাঙ্গিলে; ক্রীতদাশীিগকে যেমন 

করিয়। কেশে ধরিয়া টানিয়া আনে, তেমনি করিয়। 

আমাদিগকে টানিয়া৷ আনিয়াছ। আর এখন কিন ছল 

করিয়! ধর্মের কথা শুনাইতেছ ! তুমি যে কেমন ধাশ্মিক 
তাহ। তো আমাদের অজান। নাই। ধাশ্মিক ব্যক্তি কি 

কখনও কুমারীদের বস্ত্র হরণ করে? তোমাকেই আমাদের 

প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি । তোমার প্রেষ্মধু আমর! নিশ্চয়ই 
পাইব। তোমার শ্রীচরণ ছাড়িয়া আমর এখন কোথায় 

যাইব? 
যখন ব্রজযুবতীর। মিলিয়া এইসব কথ! বলিলেন, তখন 

নন্দনন্দন খুব আনন্দিত হুইলেন। তিনি তাহার্দের উপর 
প্রসন্ন হইয়া! সেখানেই বিলাস আরম্ভ করিলেন । গোবিন্দদাস 

আনন্দের সহিত উহা! দেখিতে লাগিলেন । 

৭৫ 

মম্তব্য-_ 

তুলনীয়__কত্ব। মুখান্তবশ্ুচ: শ্বসনেন শুু- 

ছিম্বাধরাঁণি চরণেন ভুবং লিখস্তযঃ | 

অশ্রৈরুপাত্তমসিভিঃ কুচকুস্কুমানি 

তস্কষু জন্ত্য উুছু:ংখভরাঃ ম্ম তুষীম্ ॥ 

ভা; ১৪।২৯২৯ 

কিচ্করিগণ জগ কেশ ধরি আনে--এটি ষে মধ্যযুগের 

প্রথ। ছিল তাহ। আমার পুত্র ডক্টগ শ্রীভজপ্রসাদ মজুমদার 

তাহার '১০০1০-:০০17017710 17150017501 0:00) 

[15019' 1030-1194 নামক গ্রন্থে ( পৃঃ ১৮৮) আয়োদশ 

শতাব্দীর দাপী-বিক্রয়ের দলিল হইতে দেখাইয়াছে। এ 

দলিলে একটি সন্ত হইতেছে যে, দামী যদি পলায়ন করে 

তাহ। হইলে তাকে চলে ধরিয়া ফিরাইয়। আনিবার 

ক্ষমত। ক্রেতার থাকিবে । 

৫৫৮ 

বেলোয়প রাগ 

বাজত ডশ্ষ রবাব পাখোয়াজ 

করতল তাল তরল একু মেলি। 

চলত চিত্রগতি সবছ কলাবতি 

করে করে নয়নে নয়নে করু খেলি! 
নাচত শ্যাম সঙ্গে ব্রজনারি | 

জলদ পুঞ্জে জঙ্ তড়িত লতাবলি 

অঙ্গ তঙ্গ কত রঙ্গ বিথাবি ॥ 

নটন হিলোল লোল মণিকুণগ্ডল 
শ্রম জল ঢল ঢল বদনহি চন্দ । 

রস ভবে গলিত ললিত কুচ কঞ্চুক 

নীবি খত অরু কববিক বন্ধ ॥ 

দুহু' দুহু সরস পরশ রস লালসে 

রহই তচ্চ তনু লাই । 



২৭৬ গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

গোবিন্দদাঁস পু মুরতি মনোঁভব 
কত যুবতী রতি আরতি বাঢ়াই ॥ 

সা. প. (১)--১১ শশদ1 ৩০।৯, সমুদ্র ২২৪ 

ক. বি, ১২৬৬, ২৫৮৫, ২৬০০ তরু ১২৬৬, সং ২৪৪, কী ২২১ 

গে। ২৮ 

শব্দার্থ_নটন হিলৌল লোল মণিকুগ্তল-_নৃত্যের 
হিল্লোলে কুগুল ছুলিতেছে। মুরতি মনোভব-_মৃত্তিমান 
কামদেব। 

৫৫৯ 

মিশ্র বেহাঁগ 

রাঁধাশ্তাম নাচে ধু অস্ক পাঁতিয়]। 

জলধর শ্যাম একি অঙ্গপাম 

থির বিজ্রি বামে রাঁখিয়! ॥ 

যুণ্ড যুণ্ড যুগ্ডত] অঙ্গ-ভঙ্গে চলে পা 
নখমণি ঝলমলিয়া । 

মণ্ীর মূক এ বড়ি কৌতুক 
কিন্কিণী কিনিকিনিয়া ॥ 

নাচে যদুবীর শির করি থির 

কুগুল মৃদু দোঁলনিয়া । 

মাধব গানে স্থরকুল বাখানে 

মুনি জনার মন মোহনিয়। ॥ 

অংসে অংসে দুছ' বিনিহিত বাহু 

হাঁস দামিনি দমনিয়]। 

অঙ্গ-ভঙ্গি করি নাচে রাসবিহারী 
গোবিন্দদাঁস হেরি মীতিয়৷ ॥ 

মাধুরী ৩৫৩৭ 

শব্দার্থ _মধ্ধীর মুক-_পায়ের নৃপুরে একটুও শব্দ 
হইতেছে না। অংসে অংসেশ-কাধে কাধে । হাস দ্ামিনি 

দমনিয়া- তাহাদের হাদির ঝলক বিছ্যতকেও হারাইয়া 

দেয়। 

৫৬০ 

বরাড়ি 

শরদ সুখদ নিশি রাঁস পরিচ্ছেদ । 

মধুর মধুর তাহে গায় নটযাঁদ ॥ 
বলয়] নৃপুরধ্বনি বাজয়ে অধিক। 
শশধর উজ্জ্বল প্রকাঁশ দশ দিগ॥ 

নাচে সব ব্রজবধূ অতি উল্লসিত। 
মিলিয়। প্রীবুন্দাবনে গোপাল সহিত 

প্রতি যুথে মণ্ডিত কুগুল উৎপল । 
উচ্চ পরোধর ভার গলিত অঞ্চল ॥ 

নিপ্রতিত কবৰি জড়িত ফুলদাম। 

গোবিন্দদাস কহে অতি অন্গপাম ॥ 

ক. বি. ২৫৯৩ 

৫৬৬ 

বেলাবলি 

সারি সারি মনোহারী নব ব্রজবাঁল! ॥ ঞ ॥ 

বেঢ়ুল গৌরাঙ্গী সব যশোদানন্দন | 
বিছ্যতের মাল। যেছে মেঘ সন্নিধাঁন ॥ 

শ্রীগোকুল স্থধাকর সঙ্গে সুধাময়ী ৷ 

প্রেম-জ্যোৎ্ন্না ঝলমল কোটান্দু-বিজয়ী ॥ 

বলয়! নৃপুর মণি কিন্কিণীর বোল । 

মধ্যে মধ্যে সথমিলিত মুরলী উজোর ॥ 

রাজহাট মাঝে যে পতীকা শশধরে। 
কোকিলা কোটাল হইয়া জাগায় কামেরে 

রাস হাট গোপিকার পসরা যৌবন । 
গ্রাহক তাহাতে ভেল মদনমোহন ॥ 

কোন গোপী কৃষ্ণ সঙ্গে গায় উচ্চৈঃস্বরে । 

সাধুবাদ দেন কৃষ্ণ আপনে তাহারে ॥ 

কোন গোপী রাসহাটে শ্রমযুত হইয়া। 
আবেশে কৃষ্ণের অঙ্গে পড়ে আউলাইয়। ॥ 



গোবিন্দদাসের পদাবলী ২৭৭ 

তাহারে ধরিয়। কৃষ্ণ দ্বেন আলিঙ্গন । ফ্ুর ধহ! ধরয়ে বৈভব অপরূপ । 
গোবিন্বদাস তাঁছে আনন্দিত মন ॥ গোবিন্দদাম কছে বচন স্বরূপ ॥ 

মাধুরী ৩৫২২ ইনি 
ব্যাখ্যা শ্রীমদন মহিপতি পাঁওল অদান-__মদন 

ব্যাখ্যা--কোকিল! কোটাল হইয়া জাগায় কামেরে-- মহারাজা যেন দানহীন ( শুত্বহীন ) হইলেন ; শুষ্ক পান 

চৌকীদাঁরেরা যেমন মাঝ রাতে চীৎকার করিয়৷ লোককে নাই ; আদায় করিবার জন্য অগ্রমর হইলেন। 
জাগাইয় দেয়, কোকিল! তেমনি তাহার কাঁকলীর দ্বার! 

মদনকে জাগাইল। 
৫৬৩ 

কেদার 

মৌলি মণ্জুল গু€ ফলছুল 

৫৬২ কুটিল কুস্তল সোহি। 

জঘন চঞ্চল বদন শিথিল 

অথিল-জন-মন-মোহি ॥ 

গোপীগণ মাঝ নাগর বিরাজে 

নাচয়ে নন্তক বার। 

সঞ্চিত অমুত মুরলি কী ধৃত 
রঙ্গ বহুত যমুনাক তীর। 
কগে নবদাম দোলে অন্পাম 

স্বণ মণিময় হার। 

কণে ঝলমল মকর কুগুল 

রুচির গণ্ড-বিহার ॥ 

শোভা পরিপাটি কটি দেশে ধটি 

রুচির কিচ্কিণি জান। 

চরণে মঞ্জির মুগ্জল বরকর 

গোবিন্দদাস পরমাণ ॥ 

ভ্রমর গতিক ধ্বনি ঘন বাজে বাছ্য। 

কোকিল কোটাল কুহরে উচ্চ নাট্য 

মদন মহিপতি পাঁওল অদাঁন। 

উপরেতে উঠাইল পতাকা নিম্মাণ ॥ 

মনোহর বৃন্দাবন যমুনার তটে 
শরদ পূৃশিমা নিশি বন্থ রাসহাঁটে ॥ 

এবর বরজ বধূ মিলাইয়! পার । 
নব নব যৌবনি আপিয়। পসার] ॥ 
চু্ঘ আলিঙ্গন দানে হৈল আগুয়ার| | 

সকলে গাহক মাত্র মদন গৌয়ার। ॥ 

কারু পয়োধর মধুর বদন। 
কাহারু দাঁড়িন্ববৎ কাহার শ্রীফল ॥ 

কবরী সরসী রহ চিকুর চাঁমর। 
ভুরু যুগ কুটাল কেহ দণ্ড আখিম্বর। 

ক. বি. ৬৩৬৩ 

দশন মোতিম হার অধর গ্রবাল। মি 
জঘন কনকাসন সুখদ রসাল ॥ ব্যাখ্য1_-মৌলি মঞ্জুল গু ফলফুল ইত্যাদি-_মাঁখায় 
বিরচিত কুসুম কুটীর বাঝ্চি বারি। গুঞার সুন্দর ফল ও ফুল। উহ! কুটীর ও কুস্তল উভয়কেই 

অন্তরে অতরু সমান সভয়ে তাহারি ॥ শোভিত করিল । 

প্রবেশি প্রেমের হাটে বরজ তরুণি। 

হাস পরিহাম সভে করে বিকিকিনি । ৫৬৪ 

বিবিধ বিহঙ্গ মুগী নিবসে নগরে। নটবর বেশ কেশপাশ 

মন্দ মন্দ সমীরণ আমোঁদে বিহরে ॥ ভূষণ চঞ্চল চম্পকচুর। 



গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

রহিয়াছে । বেদ-নিগুঢ--এই লীল৷ বেদেও প্রকাশিত হয় তাঁহে বেটি ৬৪ পুণ্ধে পুগ্জে লঙ্ঘিত 

ভাহে বেটি বঙ্গিণ ফুল ॥ 

রতি রঙ্গে সম্মিত। ভঙ্গিল। 

গোপী সঙ্গে রঙ্গে নৃত্যতি গোপাল । 

কিং কিং কিন্থিণি কিং কিং মন্দিরা 

ছন্দর নিনাদ বিশাল ॥ 

তাখৈ থে ঝুমুকু ঝুমুকু 

ঝুমি ঝনাঁঝন। দিস্তাথ|। 

তাঁধিক তাঁধিক থে থে মধুর মৃদুধবনি 
রঙ্গে ভঙ্গে পড়ে পা॥ 

নটুয়! জিনিয়। নটা নটিনী জিনিয়। নট 

বিবিধ স্নছন্দ গাতশালী। 

গোবিন্দদাঁস গাঁন পুরন্দর বাখানে 

ভাল রে ভাল রে ভালি॥ 

ক. বি. ২৬০৪ 

৫৬৫ 

মঞ্চজ উপা্গ বীণ। বেখু মাঁধুরি 

পৃরই বাস-বিলাসিনি । 
অঙ্গ ভঙ্গ রব কিস্কণ কটিতটে 

রূনুঝচু কিন্কিণি ধ্বনি ॥ 

তাধিনি তাধিনি ধিনতা বাঁজে মৃদর্ঈ 

নত্তক গোকুল রায়। 

করতলে তাল মিলিত মধুর 

স্ুত্বর ধনী রস গায় ॥ 

অংস বিলোল অংস বিরাজিত 

উড়ই শিখিপুচ্ছ চূড়। 
গোবিন্দদাস কহে অপরূপ 

গোপী সঙ্গে বেদ-নিগুঢ ॥ 
ক. বি. ২৬০৫ 

শব্দার্থ__পূরই_ পূর্ণ করিল। অংস বিলোল অংস 
বিরাজিত- শ্রীকৃষ্ণের চঞ্চল স্বন্ধের উপর শ্রীরাধার স্বন্ধ 

নাই। 

৫৬৬ 

রচনে মণ্ডিত মঞ্জির রপ্তিত 

কঙ্কণ কবরি শোহন। 

ঈষদ স্থহাঁস মধুর পরকাশ 
ভঙ্গ বিলাস মোহন ॥ 

কুসুম কাননে গোপবধুগণ 

বেটিয়া গায় গোপালে। 

যেন মনোহর বিজুরি নিকরে 

শোভে মেঘমগ্ডলে ॥ 

ভাল তণ্ঠ মাঝ কিস্কিণি বিরাজ 

অচল কুচ আঁচল । 

কর্ণে বলমল মকর কুগডল 

কুচি গণ্ড বিশাল ॥ 

কবণি সুন্দর গন্ধ ফুলভর 

বাদ্ধল স্থছন' ছন্দে । 

গোবিন্দ রচিত রসিক মনো রথ 

প্রেম দেই প্রেমানন্দে ॥ 

ক. বি. ২৬০৬ 

শব্দার্থ_রচনে মণ্ডিত মঞ্তির রঞ্জিত_নৃপুর রং 
করিয়। শোভাযুক্ত হইয়াছে। 

৫৬৭ 

ছুই ছুই গোপনি অন্তরে কৃষ্ণকেলি। 
ছুই দুই কৃষ্ণ মাঁঝ গোরি গোরি মেলি 
অপরূপ রভস রসাল ফুলবনে । 

শত শত রমণি রময়ে একজনে ॥ 

কনক চম্পক সঙ্গে মনকত মণি। 

বিশাল মুণাল যেন বিরল গাথনি,॥ 



স্থবূতরু বেটিয়। মণ্ডলি দুহ' ফেরি। 

তার মাঝে থাকি কষ্ণ পূরয়ে বাঁশরি ॥ 

উচ্চৈঃম্বরে গায় গীত বরজ নাগরি। 

কুবলয় বেটি ষেন গুঞ্চরে ভ্রমবি ॥ 
ঘন ঘন অঙ্গ ভঙ্গে নাচে নন্দবাল। | 

মেঘগণ ঘেরি যেন খেলিছে চপল। ॥ 

রক্তক স্ুমাঁধুধ্য সকল ভূষিত। 

দেখিয়া পরমাঁনন্দ পরম পিরিত ॥ 

কেহ শ্রাস্ত হয়ে কের অঙ্গে ভুজ দিয়ে 

মুকত কবরি ভরে রহে দাগাইয়ে ॥ 

কেহ ব। চন্দন বাহু আত্রাণের ছলে। 

মনোরঙ্গে ঘন চু প্রদানে গোপালে ॥ 

সখি গণ্ডে গণ্ড দিয়। নন্দের নন্দন | 

গোঁবিন্দদাস কহে রসিক সুজন ॥ 

ক. ]ব. ২৬৭৭ 

৫৬৮ 

কোন সখী নৃত্যগীতে শ্রান্তিযুক্ত হয়] । 
কুচ ভার কর পদ আর পায় লয়।॥ 

কপাল কুগুল স্বর্ণে শ্বেত উৎপল । 

সর্বাঙ্গ ভিজিয়৷ গেল নিজ অঙ্গ জল॥ 

এইবূপে গোয়ালিনী লৈয়া বনমালী । 

মোহিয়। আপন রঙ্গে করে নান। কেলি 

যেন সীধু পরিহাস লৈয়। নিজ ছায়]। 
তেন নিজ রঙ্গেতে বঙ্গিণী ব্রজমীয়। ॥ 

শত শত গোপনারী মাঝে এক কান্। 
তুষিয়! প্রেমের রসে হৈয়। তত তন ॥ 
আয়াস আলিস হৈল যতেক গোপিনী । 
কবরি খসিয়ে পুষ্প পড়িছে ধরণী ॥ 

অবিরত ক্ষিতি নিপতিত তরুলতা । 

যতেক করয়ে কেলি কি কহিব কথা ॥ 

দেখিয়ে মে সব কেলি অমর নাগরি। 

কামে অচেতন হুয়ে সভে পড়ে চলি ॥ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ২৭৯ 

পরম মোহিত চন্দ্র দেখিয়। নয়ানে। 

বিন্ময় হৃদয় হৈয়। রহিল! গগনে ॥ 
তবে হবি শ্রমযুক্ত হেরি নারিগণ। 

নিজ করে ধরি মুখ করেন মাঞজ্জন ॥ 
কর পরশনে গোপী পাইল পিরিত। 
অঙ্গগত হরি বুঝি হল হরষিত ॥ 

শ্রম বিমোচন হেতু নন্দের কুমার । 

চপিলা অবল! সঙ্গে যমুন। বিহার ॥ 

কুঙ্ষম রহিত রহে গন্ধ দশদিগ। 

মনত মধুকর সব বেষ্টিত চৌদিগ ॥ 

সবে এক গোপাল সমূহ গোপনারি। 

একমেলি হয়ে ধায় নানা রঙ্গ করি। 

গোবিন্দদাস ক্চে শুনহ নগোবি | 

৫৬৯ 

বিহ1গড়। 

ন।গর টেরে টেরে হেরই রাই বয়ান ॥ ধু॥ 

যুথে যুথে গোপী লইয়। যশোদা-নন্দন। 

রাপকীড়। বুন্দাবনে কৈল। আরস্তন ॥ 

হস্তক বন্ধনে গোপী করিয়। মগুলী। 

মধো মধো যশোদা-নন্দন বনমালী ॥ 

যোগমায়। আশ্রয় করিয়! নটবর। 

ছুই ছুই নাগরী মধো এক এক নাগর ॥ 
গোপিকার কাঁধে বাহ হেলি কুতুহলে। 
আমার নিকটে কৃষ্ণ সব গোপী বলে ॥ 

যৃথে যুথে রমণী বিহরে বনমালী। 
রাসরস মহোৎসবে গোপীর মণ্ডলী ॥ 

হেমমণি আভরণ যত রূপবতী । 

মধ্যে মধ্যে মরকত শ্বাম যছুপতি ॥ 

কিবা সে মগ্ডলী শোভা গোপিনী গোঁপাল। 

মরকত গাঁথ! জঙ্গ হেমমণি-মাল ॥ 



৮৩ গোঁবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

কোন গোঁপী নাঁচে গায় করে ধরে তাল 

মধ্যে মধ্যে নৃত্য করে যশোদ] গোপাল । 

অস্তরীক্ষে দেবগণ চড়িয়! বিমানে । 
রাসলীল। দেখে সবে সঙ্গে নারীগণে ॥ 

ব্রজাঙ্গন। সঙ্গে রঙ্গে রসিক মুরাঁরী | 

স্ব্গেতে দুন্দুভি বাজে নাচে বিগ্ভাধরী ॥ 

গন্ধ কিন্নর গীত গায় উচ্চন্ববে | 

পুপ্পবৃষ্টি দেবগণ করিয়ে সাদরে ॥ 

অঙ্গভঙ্গ মন্দহাস্য অঙ্গ বিলোকনে । 

নৃত্য গীত পুলকিত অঙ্গ গোপীগণে ॥ 
শ্যাম নটবর সঙ্গে কলাঁবতীর ঘটা। 

নব জলধরে জহু বিছ্যাতের ছট] ॥ 

বলয়! নৃপুর মণি বাজয়ে কিন্কিণী। 
রাসরসে রতি-রণে কি মধুর শুনি ॥ 

করয়ে নর্তক রসে হরিষে মুরারি । 

গোবিন্দ সহিতে নাচে গোপের স্থন্দরী ॥ 

কোন গোপী কৃষ্ণ সঙ্গে গায় উচ্চস্বরে | 

সাধুবাদ দেন তারে শ্যাম নটববে ॥ 

কোন গোপী রাসরসে শ্রমযূত হৈয়!। 

আবেশে কৃষ্ণের অঙ্গে পড়ে আউলা ইয়া ॥ 

তাহারে ধরিয়৷ কষ দেন আলিঙ্গন । 

গোবিন্দদাস তাহে আনন্দিত মন ॥ 

মাধুরী ৩। ৫৪৬ 

৫৭০ 

তবে মব গোপীগণ মণ্ডলী কৰি। 

শ্টামের বামে দীড়াইল নবীন কিশোরী ॥ 

দু" অঙ্গ পরশিতে ছুহা' ভেল ভোর। 
আজুক আনন্দ কো করু ওর ॥ 

নব রঙ্গিণী রাধ। রসময় শ্তাম । 

চৌদিকে গোপিনী সব অতি অস্থপাম ॥ 

অপরূপ রাধা কানন বিলাস। 

আনন্দে নিরখই গোবিন্দদাস ॥ 

মাধুরী ৩1৫১৭ 

৫৭৯ 

রাধাশ্টাম দুহু' রে বিহরে কুঞ্জবনে । 

দুই চন্দ্র এক ঠাম বয়ানে বয়ানে ॥ 

কাঁজরে মিশেছে রাই নব গোঁরোচন] । 

নীলমণির অস্তরে পশিছে কাচা সোনা ॥ 

নব কুবলয় জিনি নাগর শ্যাম । 

কধিত কাঞ্চন জিনি রাই অন্ুপাম ॥ 
বিনোদিয় নাগরের নাগরী রহু কোলে । 

কাল জলে সোনার কমল যেন হেলে ॥ 

সোনার বরন রাই কালিয়। নাগর । 

সোনার কমলে যেন পশেছে ভ্রমর ॥ 

রাঁধ। শ্যামর রূপে কি দিব তুলন]। 

কানু মরকত মণি রাই কাচা সোন। ॥ 

গোবিন্দদাস ফেৌহা দেখিয়। বিভোর । 

সোনায় সোহাগ! যেন মিশায়েছে জোর 

ক.বি ৮৪১ 

৫৭২. 

এ রাসমগ্ডল মাঝে যুগলকিশোর । 

নাচত দৌোহে হখের নাহি ওর ॥ 

ভাব ভরে তরু সব লম্িত হইয়া। 

দোহার চরণতলে পড়ে লোটাইয়! ॥ 

ত1 দেখি ময়ূর সব নাচে ফিরি ফিরি । 

জয় রাঁধাশ্তাম বলি নাচে ছুই শারী ॥ 

জয় রে জয় রে জয় বুষভান্যকন্তা। | 

ডালে বমি ডাকে শিখি প্রেমে বহে বন্তা ॥ 

চাদ জিনি চকোর চকোর জিনি শশি। 

অপর্ধপ দুছ' টাদ যেন মিশি॥ 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

দ্রোহ অঙ্গ ফেরাফিবি হেরাহেরি বাঁ 

শরদ পূণিমার চাদ গরাসিল রাঁছু॥ 
বৃন্দাবনে সখের হিল্লোল বহি যাঁয়। 
গোবিন্দদাস হেরি ওর নাহি পায়। 

ধা. বি. ৮৫৭ 

৫৭৩ 

রাধাশ্টাম নিকুগ্ মন্দির মাঝ । 

চৌদিকে ব্রজবধূ মঙ্গল গায়ত তেজি কুলভয় লাজ ॥ 
শরদ যামিনী, হ্থন্দর কামিনি, চঞ্চল লোচনে চায়। 

মদন-ভুজঙ্গমে রাই রে দংশল, চলি পড়িছে শ্যাম গায় ॥ 

কান ধন্বস্তরি, রাই কোরে ধরি, উখদ চুম্বন দাঁন। 

নাগর নাগৰি যো রসে আগবি, ছুহি ছুহু একই পরাণ ॥ 

স্বর্গে বিদ্যাধরি, করজোড় করি, করতহি পুষ্পকি রাঁস। 

নান। যন্ত্র মেলি, বাজত মুরলি, কহতহি গোবিন্দদাস ॥ 
মন্তব্য- শ্রীজনীকান্ত দাসের পুথি হইতে (পৃঃ ২৫) 

ডাঃ স্কুমার সেন কর্তৃক সাহিত্যপরিষত্পত্রিকার ৩৬ খণ্ডে 

প্রকাশিত। 

৫৭৪ 

কামোদ 

কাঞ্চন-মণিগণে জন্থ নিরমাওল 

রূমণী-মগুল-সাজ। 
মাঝহি মাঝ মহ! মরকত মণি 

হ্যামর নটবর রাজ | 

বুন্দাবনে অপরূপ বাপ-বিহার। 

ঘীর বিজুরি সঞ্চে চঞ্চল জলধর 

বরিখয়ে রস অনিবার ॥ 

কত কত চান্দ তিমির পর বিললই 
তিমির" কত কত চান্দ। 

৩১৬ 

৮১ 

কমকলতায়ে তমালহু' কত কত 

ছুছ ছুহু তন তঙ্গবাদ্ধ॥ 
কত কত পদুমিনি পঞ্চম গাঁ ওত 

মধুকব ধরু শ্রুতি-ভাষ। 

মধুকর মেলি কত পছুমিনি গাওত 

মগধল গোবিন্দদান ॥ 

গগণদা ৩০1৪. সং ২৮৭, কী ২১৯১ 
হক ১১৫৮, সমুদ্ধ ২২৪ 

ক. দি. ২৫৮৪ 

4. ২০ গে; ১৭ 

ব্যাখ্যা ব্রঙ্গীঙ্গনাঁদর সঙ্গে কাঞ্চনমণি, স্থির বিদ্যুৎ, 
চন্দ্র, কনকলত। ও পদ্মিনীর তুলনা এবং মহামরকত, 

জলধর, তিমির, তমাল ও মধুকরের সহিত শ্রীরুষের 
তুলন। কব। হইয়াছে । 

৫৭৫ 

কেদার 

কালিন্দি-তীব সুধীর সমীরণ 

কুনদ কুমুদ অববিন্দ বিকাশ । 

নাচত মোর ভোর মত্ত মধুকব 

শুক সাবিক পিবু-পঞ্চম ভাষ১ ॥ 

মধুবনে নিধুবন নুগধ মুরারি* | 

ম্গধ গোপবধূু অধিক লাখ সঞ্জে 

রঙ্গে বিহরে বুষভাম্-কুমাবি ॥ 

মাচত নটিনি গাওয়ে নট-শেখর 

গাওত নটিনি নাচে নট-রাজ। 

শ্যাম সঞ্জে গোরি গোরি সঞ্জে শ্যামর" 

নব জলধরে জগ্গ বিচুবি বিরাজ ॥ 

হেরি হেরি রাঁস বিলাস মনোহর 

মনমথে লাগল মনমথ ধন্দ । 

ভূলল গগনে সগণে রজনীকর 

চৌদিগে ভ্রমই* দীপধর ছন্দ ॥ 
তাঁরাগণ সঞ্জে তারা-পতি হেরি 

লাঁজে লুকায়ল দিনমপি-কাতি। 



৮৮০ 

গোবিন্দদাস পু জগমনমোহন 

বিহুরিতে" ভেল কলপপম রাতি ॥ 

ক্ষণদ] ২৯।৮, কী ২২১ 

সমুদ্র ২২৮, ম" ২৮৯ 
নু ১২৬৮ 

সা. প. (১)--১১২ 
নু১০, গে। ২৮ 

পাঠানস্তর--(১) শারীশুক পিক পঞ্চম ভাষ-ক্ষ 
(২) নিধুবনে নাচত মুগধ মুরারি--ক্ষ (৩) নাঁচে রমণী 

গা'ওত নট-শেখর-_ক্ষ (৪) শ্যামর গোরী গোরী সঞ্জঞে 

শামর-_ক্ষ (৫) হেরি হেরি অপরূপ রস কলারস-_ 

তরু (৬) বেঢ়ল-ক্ষ ৭) ক্ষণদায় “বিহবিতে? ; সমুদ্ধে 

“বিহরত? | 

ব্যাখ্য।-ঘমুনার তীরে মৃছুমন্দ পবন বহিতেছে । কুন্দ, 

কুমুদ ও পদ্ম একই সঙ্গে রাত্রিকালে বিকশিত হইয়াছে 

(পদ্ম কখনও বাত্রে ফুটে না, কিন্তু যোগমায়ার কপায় 

এই অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়াছে )$ মযূর ও ভ্রমর মত্ত 

হইয়। নৃত্য করিতেছে ; শুক, সারী ও কোকিল পঞ্চম 
তানে গান করিতেছে । মথুরাঁমগ্ডলস্থ মধুবনের নিকট 

নিধুবনে মুগ্ধ মুরারি বিলাস করিতেছেন। লক্ষের অধিক 

মুগ্ধ গোঁপবধূর সঙ্গে বৃষভাম্ুকুমারী শ্রারাধ। রঙ্গে বিহার 
করিতেছেন । নৃত্যপর। শ্রীরাঁধ। নাঁচিতেছেন, নট-শেখর 

শরীক গাঁন করিতেছেন আবার নর্তকী রাঁধা গান 

করিতেছেন, নটবাজ শ্ঠাম নাচিতেছেন। শ্যাঁমের সঙ্গে 

গৌরী, গৌরীর সঙ্গে শ্যাম যেন নবীন মেঘে বিদ্যুৎ 

শোঁভা পাইতেছে। এই অপূর্ব রাঁসকলার রস 

দেখিয়া দেখিয়া মন্সথের মনমথনকাবী শ্রীরুষ্ণ যেন 

ধাধার ন্তাঁয় মনে হইতে লাগিল (কামের পক্ষে 
অপ্রাকৃত মদন শ্রীকৃষ্ণের লীল। বুঝা অসম্ভব হইল)। 

আকাশে চন্দ্র (রজনীকর ) তারাগণের সহিত এই রাঁল- 

লীল। দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং দীপধরের ( মশীলচির ) 

মতন রাসস্থলীর চারিদিকে আলে। করিয়৷ ঘুরিতে 
লাগিলেন। তারাদের সঙ্গে তারাঁপতিকে দেখিয়৷ (অন্যার্থে 

গোপীরূপ তারাগণের সহিত কুষ্ণূপ চন্দ্রকে দেখিয়া ) 

সৌন্দধ্যে পরাভূত হইবার লজ্জায় সুর্য মুখ লুকাইয়া 
থাকিলেন। গোবিন্দদাসের প্রভু সকল জগতের মন মুগ্ধ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

করেন, তিনি বিহার করিতেছেন দেখিয়৷ রাত্রি কল্পকাল 

স্থায়ী হইল। 

মন্তব্য- রাসলীল! দেখিয়। চন্দ্রের বিম্মিত হওয়ার 
কথ। শ্রমস্ভাগবতে আছে-_ 

কুষ্ণবিক্রীড়িতং বীক্ষ্য মুমুহুঃ খেচবস্থিয়ঃ | 
কামান্দিতাঃ শশাসঙ্কশ্চ সগণে। বিস্মিতোইভবৎ ॥ 

১০।৩৩।১৮ 

রখুনাঁথ ভাগবতাচাধ্য ইহার অঙ্থবাদ করিয়াছেন-_ 

দেখিয়। গোপাঁল-কেলি বিবুধবনিত। । 

নুরছি পড়ল রথে, কামে বিমোহিতা ॥ 

নিজগণ সহিত মোহিত শশধর । 

সর-সিদ্ধ বিমোহিত হৈল নিরস্তর ॥ 

রসালস ও কুণ্তীভঙ্গ 
৫৭৬ 

কেদার 

রজনি উজাগরি নাগর নাগরি 

আখি মেলিতে নারে ঘুমে । 
অতিশয় রসভরে শ্যাম নাগরের কোরে 

অঙ্গ হেরি রহল নিঝুমে ॥ 

দেখ সখি অপরূপ ছান্দে। 

শ্যাম নাগর-কোরে '  শুতিয়া রহল ধনি 

কাছ নেহারে মুখ-চান্দে ॥ 

কুটিল কুস্তল সব শ্রীমুখ বেটিল গো! 

সিন্দুর তিলক মোছে ঘামে । 

ফুয়ল কববি আধ বেনন পাটের জাদ 
বীড় খসল কর বামে ॥ 

নীল বসন ভিগি অঙ্গে লাগিয়াছে গে। 

শ্রী অঙ্গ দেখিতে উদাস। 



গোবিন্দ্দাসের পদাবলী 

ঠযছে চান্দের কল! মেঘে ঝাঁপিয়াছে গে! 

নিরখই গোবিন্দদাস ॥ 

সা. প* (১)--১২৭, বু২২ কী ২২৯, তরু ১৫০৯ 
সমুদ্র ৩৩৬ 

শবার্থ_রহল নিঝুমে__চুপ করিয়া রছিল। ফুয়ল 
কবরি আধ--অর্দধেক খোঁপ। খুলিয়। গিয়াছে । বেনন 
পাটের জাদ-_বোন। পষ্টবস্তর বা রেশমী কাপড়ের খোঁপা 

( বেণীর আগে ঝুলাইবার জন্য ব্যবহৃত হয় )। বাঁড় খদল 

কর বামে_ নিদ্রা যাইবার পূর্বের বাঁমহাঁতে যে পানের 

খিলি ছিল তাহা খসিয়া৷ গেল। উদাস-_উন্মুক্ত। 

৫৭৭ 

বিভাষ 

রজনি উজাগপি: নাগর নাগণি 
শৃতল কিশলয় সেজে । 

রতি-রস-আলসে অবশ কলেবর 

ছুহু তন দুছ' নাহি তেজে॥ 

শ্তুন সজনি শুতি রহ নীলজ কান। 

রাই জাগাই লেই চলু মন্দির 

জাঁনাহি হোত বিহান ॥ 

রাইক কবরি বাদ্ধি পুন সঙ্গরি 
পিঞ্চ মুকুট গড়ি জাউ। 

মণিময় মুদরি মোহন মুরলা 

এ ছুছু' যতনে চোবাউ ॥ 

খুমল কা যুগতি শুনি এছন 

রাইক কোরে আগোর২। 

গোবিন্দদাস পছ' চতুর শিরোমণি 

নিরমল সহচরি-চোর্হ | 

ূ সং ৫০ 

পাঠীস্তর-_লহরী (৩০৭)--(১) রজনী জনিত জাগরি 
(২) আগোঁরি (৩) নিবসল সহচরী কোরি । এই পাঠাস্তরে 

অর্থ একেবারে বদলাইয়| যায়। শ্রীকৃষ্ণ সহচরীর সঙ্গেই 
শয়ন করিলেন বুঝায় । 

ব্যাখ্যা--সজনি শুতি রহু নীলজ কান-__-এক সী 
অপর সখীকে বলিতেছেন, যে রাত্রি প্রায় শেষ হইতে 
চলিল, এখনও নিল্প জ্জ কানাই শুইয়া রহিল । মণিময় মুদ্দরি 

মোহন মুবলী ইত্যাদি -শ্তাম খুমাইয়া আছে, এই অবসরে 

এসেো। আমর। তাহার মণির অঙ্গুরি ও মোহন মুরলী 

চুরি করিয়া! লইয়া যাই। কৃষ্ণ কিন্তু নিদ্রার মধ্যেই এই 

যুক্তি শুনিতে পাইলেন । তান রাধাকে কোলের মধ্যে 

আগুলাইম়া ধরিলেন ; তাহাতে চতুরদের প্রধান গোবিন্দ- 

দাঁসের প্রত সধীদের চৌধ্যে বাধা দিলেন । 

৫৭৮ 

ললিত 

দেখ সখি গোরি শুতল শ্াম-কোর। 

লাগল মাল রতন১ কিয়ে কাঞ্চন 

কুবল চম্পক জোর ॥ 

গোরি শ্রনাগরি অধরে অধর ধরি 

গুমায়ল বিদগধ চোর । 

কনয়-কমলে অলি মাতি রহল জঙ্গ 

হিমকর শ্বাম চকোর ॥ 

পীন পয়োধর তুঙ্গ মনোহর 

রাতুল করযুগ সাঁজ। 

উলটি কমল বিকচ কিয়ে বাপল 

কনয় ধরাধর-রাজ ॥ 

নাগণি গুরু উর নাগর বেঢ়ল 

নাগরি-তুজ বেটি অঙ্গ। 

জলদে বিজুবি জ্চ বেঢ়ল দুহু' তষ্ 

গোবিন্দদান কহ রঙ্গ ॥ 

ক. বি. ১০১৭ তরু ১৫১০, কী ২২৯ 

সমুদ্র ৪৭৭ 



৮৪ 

পাঠান্তর--ক. বি. আরম্ত-_গোরি শুতল শ্টামর 

কোর। (১) নাগর নীল রতন--তরু । 

ব্যাখ্যা+_লাগল নীলরতন কিয়ে ইত্যাদি-_ শ্রীকৃষ্ণকে 

ইন্্রনীলমণি ও কুবলয় (নীলোখ্পল ) আর শ্রীরাঁধাকে 
কাঞ্চন ও চম্পকের সহিত উপম] দেওয়। হইয়াছে । শ্রীরাধ! 

যেন কমল আর শ্ররুষ্ণ অলি। শ্রাকুষ্ণচ চকোর আর 

শ্রীবাধা চন্দ্র । 

৫৭৯ 

কেদার 

রতি-রস-ছরমে শ্যাম হিয়ে শুতপি 

শরদ-ইন্দু-মুখি বাল] । 

মরকত-খদনে কোই জন্ট পূজল 

দেই নব চম্পক-মাল] ॥ 

শ্টাম-বরন পর বয়ন বিরাজই 

উরপর কুচযুগ সাঁজে। 

কনক-কুস্ত জচ উলটি বৈসাঁয়ল 

মদন-মহেঁদধি মাঝে ॥ 

জোড়ল তন্গমন ভুজে ভূজে বন্ধন 

অধরহি' অধর মিশান । 

বেঢ়ল মণালে হেম নীলমণি জঙ্ট 

বান্থুলি-যুগ একটান। 

ঘন সৌদামিনী: দুকুলে ছুকুল জন্ট 
ছুছ' জন এক পটবাঁস। 

চরণে বেটি চার অরুণ সরোরুহ 

মধুকর গোবিন্দদাস ॥ 

ক. বি. ৭*, ১০৪ পু, 

পাঠান্তর--(১) ঘন সঞ্জে দামিনি-_-তর | 

ব্যাখ্যা--মরকত-মদনে কোই জঙ্গ পৃজল-_শ্রীকষ্ের 
বুকের উপর শ্রীরাধা শুইয়া আছেন, মনে হইতেছে যেন 
কেহ নব চম্পকের মাল! দিয়া মরকতমণি-নিশ্মিত মদন- 

দেবকে পূজা করিয়াছে। 

তরু ৩৯২ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

৫৮০ 

বিভাষ 

বৃন্দাদেবী সময় জানিয়1। 

পাবীগণে কহে সন্বোধিয়] ॥ 

হোর দেখ নিশি বহি গেল। 

দশ দিশ অরুণিত ভেল ॥ 

নিজ নিজ সুমধুর স্বরে । 

জাগাঁওহ শ্রীরাধ। শ্যামেরে ॥ 

পুন্দাদেবীর আদেশ পাইয়]। 

রাই-শ্য।মে কহে সন্বোধিয়। ॥ 

ওহে শ্যাম ব্রজেন্দ্র-নন্দন | 

মোরা কিছু কি নিবেদন ॥ 

স্থবদনি কর অবধান। 

নিশি গেল হৈয়াছে বিহান ॥ 

জাগে। জাগে যু্গলকিশোর। 

অরুণ-কিরণ হেরি ঘোর ॥ 

কুমুদিনী তেজি অলি ধাঁয়। 

আর তে রহিতে না যুয়ায় ॥ 

সখীগণ শুনি চমকিত। 

গোবিন্দদাস-চিত ভীত ॥ 

ক. বি. ১০৫ পৃঃ ৩ ১১৫ 

ব্যাখ্যা গোবিন্দদাস-চিত ভীত-- প্রভাত হইতেছে 

জানিয়। গোবিন্দদাসের চিত্ত ভীত হইল 3 কেননা, এখনই 
যু্গলকিশোরের হ্থখ-বিলাস ব্যাহত হইবে এবং গৃহে 

ফিরিবার সময়ে শ্রীরাধাকে লোকে দেখিয়! ফেলিতে পাবে। 

৫৮৬ 

বিভাষ 

জাগি শ্াম-কোরে বৈঠলি নারি । 

ঘুম-আবেশে১ কভু চমকি উঠয়ে ধনি 

পুন ঘুমত পুন সারি ॥ 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

চান্দ মলিন মুখ- চান্দ নেহারই 

ঘুমে মুদিত দেখি আখি। 
বিপুল পয়োধর হেবি২ কমলবর 

বিকসল* নিজ নিজ সাথি ॥ 
জন্ু অলি কঞ্জে দৈবে নিশি বঞ্চল 

চঞ্চল গমনক সাধে। 

হেরি পুন মুখশশি? 
কিরণহি নিরগম বাধে ॥ 

অঙ্গ মোড়ি কু জিদ্ধত* সন্দরি 
চুটকত অঙ্গ-বিজোরি? । 

দাস তহি” কহিতহি 
করহি নিবারত গোরি১ ॥ 

কী ২৩১, অ ১১৬ 

পাঠাম্তর-_কীর্ভনানন্দে (১) ঘুমি টরত (২) হরি 
(৩) বিকচল (৪) হেরি বদনশশি (৫) সঙ্কীরণ নিরগম পাঁধে 

1৬) জুস্তিত (৭) আঙ্গুরি জোরি (৮) গোবিন্দ্দীস তথি 
(৯) কিরণি করত গোরী। 

ব্যাখ্যা চান্দ মলিন মুখচান্দ ইত্যাদি__প্ীরাধ। 
জাগিয়া উঠিয়া আবার ঘুমাইলেন ; রাত্রি শেষ হওয়ায় 
চাদ মলিন হইয়াছে, তাহার দিকে তাঁকাইয়] তাহার 
ভাল লাগিল না, তাই শ্যামচাদের মুখের পাঁনে চাহিলেন। 

উঠত চাহি 

গোবিন্দদাস 

৫৮২ 

শুন শুন নাগর কান। 

তুরিতে বেশ বনাহ যতন কপি 

যামিনী ভেল অবসান ॥ 

শারী শুক কোকিল কপোত ঘন কুহরত 

ময়ূর ময়ূরী করু নাদ। 

নগরক লোক জাগি যব বৈঠব 

তবহি পরব পরমাদ | 

গুরুজন পরিজন ননদিনী দুরজন 

তুহ কি না জানহ রীত। 

২৮৬ 

গোবিন্দদাস কহ উঠি চল হন্দরী 
বিঘটন কানুক পীবিত ॥ 

কী ২৩৩ 

ব্যাখ্যা প্রত্যুষে কুঙ্গমধ্যে স্বাধীনভত্তক। রাধার 
উক্তি। তবহি পরব পরমাদ- নগরের লোকে জাগিয়া 
গেলে বড়ই বিপদ ঘটিবে; চাহার আমাকে দেখিতে 
পাইয়] গঞ্জন। দিবে। 

৫6৮৩ 

1৫০৯০ 

লাল্ত গড। 

অণি-মঞ্জির পনি চরণে পবাওল 

উরপবু প্নেগওল হার। 

তাল সাজি বদন পুরি দেওল 
নিউছএ তন আপনার ॥ 

এত রূপে সাজি বদন নেহরই 

পদে পড়ি ব।রহি বার। 

চর টব লোর ঢরকি বহে লোচনে 

নিজ তষ্ঠ নহে আপনার ॥ 

বিনোদিনা কে।রে আগোরল কা । 

দে২ বিদায় মন্দিরে হাম যাওব 

যাঁমিনী ভেল অবসান ॥ 

কাহৃক চীত থার করি স্থন্দরি 
কু্ধহি গমন কএল। 

বসনহি ঝাপি বারি মণি-মঞ্জির 

নিজ মন্দির চলি গেল। 

রতন শেজ পর বৈঠল রমবতি 

ফুকরই সখীগণ চাই । 

রজনী পোহা গল গরুজন জাগল 

গোবিন্দদাঁস বলি জাই ॥ 

বরাহ ১৫৫) সং ২৯২, ৩২৮ 

শব্দার্থ_বারি মণি-মগ্রির__মণিখচিত নূপুর যাহাতে 
শব্ধ ন! করে সেজন্য উহাকে কাপড়ে বাধিয়া ঢাকিয়! 

ফেলিলেন। 



২৮৬ 

রসোদৃগার 

৫৮৪ 

বিভাষ 

চৌদিশ১ চকিত নয়নে ঘন হেরসি* 
ঝাপসি ঝবাঁপল অঙ্গ। 

বচনক ভাতি বুঝই ন। পাবিয়ে 
কাহ। শিখলি ইহ রঙ্গ | 

শুন সুন্দরী কি ফল পরিজনে বাচি। 

শ্যাম স্থনাগর গপত প্রেম-ধন 

জানলে। তু" পয়ে সীচি* ॥ 

এ তুয়া হাঁস মর পরকাশই 

প্রতি-অঙ্গ-ভঙ্গিম সাখী। 

গাঠিক হেম বদন মাহ! ঝলকই 

এতদিনে পেখলু আখি ॥ 

গহন মনোরথে পন্থ ন। হেরসি " 

জীতল কি মনমথ রাঁজ। 
গোবিন্দদীস কহই অব বিরমহ' 

মৌনহি' সমুঝল কাজ ॥ 

বু ১৬, গো ২৩, রাধা ১১ গীতচন্দ্রে দয় ২৭২, সমুদ্র ৭৪ 
তদ্ ২২৭, সং ২৯৪, কী ২৪৪ 

পাঠান্তর-_(১) চৌদিকে-_তর, (২) চাহসি--গী 
(৩) জানলু হিয় মাহ। সাচি-_গী ও তরু (৪) পদ্থ নেহারসি 

_গী (৫) কহই ধনি বিরমহ-_-গী ও তরু। 

শবদার্থ__বাচি__বঞ্চনা করিয়।। সাচি-_সঞ্চয় করিয়!। 
বদন মাহা-_ মুখের মধ্যে, মুখের উপর । 

ব্যাখ্যা প্রভাতে নিকুগ্ছ হইতে শ্রীরাধা ফিরিবার 
পর তীাহীর সখী বলিতেছেন-__তুমি বারবার চারিদিকে 
চকিত দৃষ্টিতে দেখিতেছ (কেহ তোমার ক্রিয়াকলাপ 
বুঝিয়া ফেলিল কিনা দেখিবার জন্য); আবৃত অঙ্গ 

ফের আবৃত করিতেছ; তোমার কথাবার্তার ভঙ্গীও 

বুঝিতে পারিতেছি না; কোথায় এইরকম ঢং শিখিলে? 

সন্দরি। শোন, আমরা তোমার আপন জন, আমাদের 

সহিত বঞ্চনা করিয়া লাভ কি? আমব। বেশ বুঝিতে 

গোঁবিন্দদাঁসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

পারিতেছি যে, তুমি শ্যামরূপ হুনাগরের প্রেমধনকে গুধ- 

ভাবে হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছ। তোমার 

হাসিই মর্শকথ| প্রকাশ করিয়। দিতেছে; তোমার প্রতি 

অঙ্গের ভঙ্গীই সব ঘটনার সাক্ষী দিতেছে । এতদিন 

শুনিয়া আসিতেছিলাঁম যে, আচলের গীঠিতে সোন। 

থাকিলে মুখের চেহারাঁতেই বুঝ। যায় ; আজ তাহা প্রত্যক্ষ 

দেখিতে পাইলাম |, তুমি বাসনার প্রাবল্যে অন্যমনস্কতা- 

হেতু পথ দেখিতে পাও না ( অথব! নেহাঁরসি পাঠে_ 
প্রবল বাসন। মনের মধ্যে রাখিয়া পথ পানে চাহিয়। 
আছ )--তোমাকে কি মন্সথের রাঁজ। যে শ্রাকষ্চ তিনি 

জয় করিলেন ? গোবিন্দদাঁস সথীকে আর ঘাটাইতে নিষেধ 

করিতেছেন, কেনন৷ শ্রীরাধার মৌনের দ্বারাই সব ব্যাপার 

বুঝ। যাইতেছে । 

৫৮৫ 

শী গান্ধার 

দরখনে লোর নয়নযুগ ঝাপি। 

করইতে কোর ছুভ সুজ কাপি ॥ 

এ সখি অপরূপ সে। পরসঙ্গ ১। 

নামহি" যাক অবশ করু অঙ্গ | 

চেতন ন1 রহ চুহ্বন-বৈরি। 
কো৷ জানে কৈছে রভস-রস-কেলি ॥ 

সে! ধনি মানি স্থুরত-অধিদেবী । 
তাকর চরণ-কমল পায় সেবি ॥ 

কান্গক পরশে যতহু' অন্থভাব । 

অন্ুভবি আপ পরহু সমুঝাঁব ॥ 

তবহু" জগত ভরি অকিরিতি এহ। 

রাধামাধব অবিচল লেহ ॥ 

এ কিয়ে সদ কিয়ে পরিবাদ । 

গোবিন্দদান কহে ন। ভাঙ্গে বিবাঁদ 

সা. প. ৫১) পদ ১৩৫ 
ক বি. ১১৩ 

গো হ৪। রাধ! ১০৪ 

সং ৩৯১, কী ২০২, ২৪৫ 

সমুদ্র ৪১৫, তরু ২৩৩ 



গোবিন্দদীসের পদাবলী 

পাঠীস্তর--(১) মূলে সা. প. পুধির পাঠ দেওয়। 
হইয়াছে । তরুতে এই স্থানে পাঠ "ছুর কর এ সখি সে! 
পরসল' । 

ব্যাখ্যা শ্রীকষ্চের দর্শন লাভ করিতেই আনন্দাশ্রুতে 

চোঁখের দৃষ্টি ঝাপম। হইয়া গেল। তিনি যখন আলিঙ্গন 

করিলেন তখন ছুই বাহু কাঁপিতে লাগিল। সখি' 

এ প্রসূঙ্গ আর তুলিও না। তাহাঁর নাম করিতেই সকল 

অঙ্গ অবশ হইয়। যায়; চুম্বনের সময় চেতন। হারাই ; 

হৃতরাং কেলিবিলাম কেমন হইল কেমন করিয়! বলিব। 

যে রমণী কান্ুর স্পর্শে যে সব অন্ুভাবের উদয় হয় তাহ! 

নিজে অনুভব করিয়া অপরকে বুঝাইয়া বলিতে পারে সে 

নিশ্চয়ই স্বয়ং হুরত-অধিদেবী ; তাঁহার চরণকমলের পূজ। 

করি (ব্যঞপ্জনা এই যে, সে রমণী মোটেই রসজ্। প্রেমিক। 

নহে, কেনন! যে কাকে সত্যই ভালবাসে সেকি তাহার 

আলিঙ্গন পাইয়া! চেতন। বজায় রাখিতে পারে? কাবা- 

প্রকাঁশে এই ভাবের একটা শ্লোক আছে ; যথ।__ 
ধন্যাসি ঘা কথয়সি প্রিয়সঙ্গমেনপি 

বিশ্রন্ব-চাটক-শতানি রতাস্রেধু। 

নীবীং প্রতি প্রণিহিতে তু করে প্রিয়েণ 
সখ্যঃ শপামি যদি কিঞ্চিদপি ম্মরামি ॥) 

আমি এমন অরুতার্থা, তবুও জগত ভবিয়। অকীঞ্চি এই যে, 

বাঁধ ও মাধবের মধ্যে অবিচল প্রেম । (কোথায় আমার 

প্রেম?) গোবিন্দদাম বলিতেছেন যে, এই নিন্দ। সত্য কি 

মিথ্যা সে বিবাদ এখনও ভাঙ্গে নাই, অর্থাৎ তাহার 

মীমাংসা এখনও হয় নাই। 

মন্তব্য--সছুক্তিকর্ণামৃতের (২1১৩১।১) নিয়লিখিত 
শ্লোকের ভাব তুলনীয় : 

আনন্দোদ্গমবাম্পপৃরপিহিত€ চক্ষুঃ ক্ষমং নেক্ষিতুং 

বাহু সীদত এব কম্প্রবিধুরৌ শক্ত ন কগগ্রহে। 
বাণী সম্রমগদ্গদাক্ষরপদ] সংক্ষোভলোলং মন: 

সত্যং বল্লভসঙগমোহপি স্থচিরাজ্জাতো। বিয়োগায়তে ॥ 

পদটি পদ্যাবলীতে ও ধৃত হইয়াছে। 

ইহার ভাবার্থ-আনন্দের আতিশয্যে উদগত বাম্প- 

সমূহে নয়ন আবৃত হওয়ায় দেখিতে পাইতেছি না; 

৮৭ 

কম্পান্বিত বাহুদ্বয় ক্রিষ্ট হওয়ায় কালিঙ্গন করিতে 

পারিতেছি ন|; সম্গমবশতঃ বাণী গদগদ হইতেছে; আর 

মন ক্ষোতযুক্ত হওয়ায় অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে । বহছ- 
দিনের পর বন্পভৈর মহিত মিলন ঘটিলেও উহ বিয়োগের 

বায় মনে হইতে লাগিল 

৫৮৬ 

বরাড়ী 

বাহ] দর্শনে তন্তু পুলকহি ভরই। 
খাহ। কর করযণে ট টত বলই ॥ 

যাহ] পরিবগ্তণে অন্থর খলই | 

ধাহ। ঘন চুঙ্ধনে বদন ন। টলই | 

এ সখি মানিয়ে হবি সঞ্জে মেলি। 

যব হোঁয়ে ছন মনো ভব-কেলি ॥ 
ধাহ। কিঞ্ষিণি মণি-কম্কণ বোলই। 

শ1হ| মখ-বিলিখনে দুভ' তন দলই ॥ 

যাহ। মণি-ৃপুর তরলিত কলই। 
গাহ। ঘন চন্দন শ্রমজলে গলই ॥ 
ধাহ। নাহি এছন রস নিববহই। 

ঠাছ। পরিবাদ গোবিন্দপাস কহই। 

কী ২৪৫ 

তক ২৩৫ 
সা. প.(১)- ১ 

2১৭, গো ২৩ 

ব্যাখ্যা _শরাধ। সঘীকে বলিতেছেন যে, হরির সঙ্গে 

মন্মথ-কেলি বলিয়া তখনই মানিব যখন দর্শনমাত্রই অঙ্গ 

পুলকে ভরিয়। উঠিবে, যখন হাত দিয়! টানিতেই বলয় 

ভাঙ্গিয়। যাইবে, যখন আলিঙ্গন পিবামাত্র বন "্থলিত 

হইবে এবং ঘনচুম্বনে বদন একটুও নড়িবে না। বিলাসের 

সময় কিন্কিণী ও কস্কণ শব্দ করিতে থাকিবে; দুইজনের 

দেহই নখের আচড়ে দলিত হইবে; মণিময় নূপুর যেন 

আনন্দে বাজিতে থাকিবে (তরলিত হইয়া কলধ্বনি 

করিবে) এবং শ্রমজলে ঘন চন্দন-লেপন মুছিয়! যাইবে। 

গোবিন্দদাস বলেন, যেখানে এন্সপ রসকেলি না হয়, 

সেখানে শু কেলিনামের কলঙ্ক ঘটে 



৮৮ 

৫৮৭ 

ধানশী 

যব হবি-পাণি, পরশে ঘন কাপসি 

বাপনি ঝাপল অঙ্গ। 

তব কিয়ে ঘনঘন মণিময় অভরণ 

বেশ পসায়নি রঙ্গ২ ॥ 

এ ধনি, অবহু না সমুঝসি কাজণ। 

যাহ। বিচ জাগবে নিদছ' না| জীবপি 
তাহে কিয়ে এত' ভয় লাজ ॥ 

করইতে কোরে জোরি তঙ্-বল্পরি 

নহি নহি বোলদি থোর। 

চুগ্ধন বেরি জনি মুখ মোড়বি 

জন্গু বিধু-লুবধ চকোর ॥ 
যব হোয়ে নাহ- রূতন রত-আবরত 

বারত জনি অভিলাপ। 

গোবিনদান কহ নাহ বহু-বল্লভ 

কৈছে রহত নিজ পাশ ॥ 

সা, প. 0১)- ১৪৩ 

সা. প. ২)--৭৬ 
রাধ। ১১১, 

বরাহ [ & (৩)]--৩৫ 

ভব ২৩৬ 

পাঠীস্তর--সা. প. ও বরাহ পুথিতে-_-(১) ধরি সখি ক. বি. ২৬১৩ 
পাণি (২) বেশ পসারল অঙ্গ (৩) সুন্দরি অব হাম 

সমুঝলে। কাজ (১) হেন (৫) সা প. পুথিতে রহত 

নিজদাস। 

ব্যাখ্যা-যখন হরির করম্পর্শে ঘন ঘন কাপিয়া 

আবৃত দেহ ফের বেশ করিয়া! ঢাকিতেছ তখন আর 

মণিময় অলঙ্কার, বেশ প্রভৃতি প্রসাধন কাহার জন্য 

করিয়াছ? (দয়িত যর্দি নাই দেখিল তো! বেশভূষায় 
ফল কি?) সুন্দরি! এখনও কাজ বুঝিলে না। যাহাকে 

না পাইলে কি নিত্রায় কি জাগরণে সোয়াস্তি পাও 

না, তাহাকে এত ভয়, এত লজ্জা কেন? তোমার 

তঙ্গলতা। জোর করিয়া আলিঙ্গন করিলে একটু আধটু “না, 
না” বল; কিন্তু দেখিও চুম্বনকাঁলে যেন মুখ ফিরাইয়া 

গোবিনাদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

লইও না। কেননা, শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রের প্রতি লুন্ধ চকোরে? 

হায় হইয়াছেন । যখন দয়িতরত্ব স্থরত ব্যাপারে রত 

হইবেন, তখন যেন তাহার অভিলাষে বাধা দিও না। 

গোবিন্দদাস বলেন যে, শ্রীরুষ্ণ বহুবল্লভ, তাহাকে বাধ! 

দিলে, তিনি তোমার কাছে কিরূপে থাকিবেন ? 

৫৮৮ 

সুহই 

বেনন সঞ্জে সব বসন উতারলু 

লাজে লাজায়লি গোরি। 

করে কুচ ঝাপিতে বিহসি বয়ন ধনি 
অঙ্গ করল কত মোড়ি ॥ 

নিবি-বন্ধ খসইতে করে কর ধরু ধনি 

পুন বেকত কুচ জোরি। 

দুয় সমাধানে বিকল ভেল শশি-মুখি 
তব হাম কোরে আগোরি ॥ 

এত কহি বিষাদ ভাবি রহ মাধব 

রাই প্রেমে ভেল ভোর। 

ভনয়ে বিছ্যাপতি গোঁবিন্দদাস তথি 

পরল ইহ রম ওর ॥ 

তরু ৬১ 

শব্দার্থ_বেনন--বিনান কেশ, বাধ চুল। বিহসি 

-একটু হাসিয়া! । 

৫৮৯ 

ধানশী 

এ সি শ্তাঁম-সিস্কু করি চোর। 
কৈছে ধরলি কুচ কনয় কটোর ॥ 

ঘন রসময় তন্থ অন্তর গহীন । 

নিমগন কতহ রমণী মনমীন ॥ 

শবণে মকর গীম১ কন্ধু বিবাজ। 

হিয় মাহা লখিমী মিলিত মণিরাজ ॥ 



গোবিন্দদ।সের পদাবলী 

যছ মুখ-চান্দ হ্ধাময় হাম। 

গরলহি ভরল নয়ন পরকাশ ॥ 

অধর পঙার দশন মণি মোতি। 

রোচন তিলক ঠমলানক২ জ্যোতি ॥ 

সুর-তরু-কুহ্থম-সুগন্ধ নিব।স। 

চুড়। জলদ পিঞ্ণ ধন্থু ভাস ॥ 
গতি গজরাজ চরণ অরবিন্দ। 

নখমণি নিছনি দাম গোবিন্দ ॥ 

রানা ১০৭, গে। ২৪ 

সা. প. ১)--১৩৯ 
তরু ৭০৪, কী ২৪৭ 

পাঠান্তর-_দা. প. ও তরুতে আরম্ত--ঘন রসময় 
তন্ত ইত্যার্দি। তরুতে পাঠান্তর--(১) গিমে (২) 

মৈনাকক। 

ব্যাখ্যা-_-পদটাতে শ্রকষ্ণকে সমুদ্রের সঙ্গে তুলন1 কর! 
হইয়াছে । হে সখি। তুমি শ্যামরূপ সমুদ্রকে চুরি কারিয়া 
কিরূপে তোমার কুচব্ধপ ম্বণ কটোবায় বাখিলে ? (অন্ঠান্তয 

গোপীদিগকে বঞ্চিত করিয়া নিজের বুকের মধ্যে লুকাইয়। 
রাখিলে )। শ্রীকুষ্ণের তনু ঘনীভূত রসের দ্বার। গঠিত, 
তাহার ত্বদয় গভীর । ( অপরপক্ষে ঘন অর্থে মেঘ, মেঘ 

হইতে যে জল পাওয়। যায় তাহাতে পূণ এবং অগাধ )। 

তাহাতে কত রমণীর হৃদয়ব্ূপ মত্ম্যগণ নিমগ্র রহিয়াছে। 

তাঁহার কর্ণে মকর, গ্রীবাতে শঙ্খ ( এসব জিনিষ সমুদ্রে 

পাওয়া যায়), অন্তরের মধ্যে লক্মী ও মণিশ্রেষ্ঠ কৌস্তভ 

( সমুত্রে লক্ষ্মী ও বত্বরাজী থাকে )। তাহার মুখই চন্দ্র, 
হাম্তই সুধা, অধর প্রবাল ও দস্ত মণিমুক্তী। আর 

গোরোচনা তিলক যেন ম্নানজ্যোতি ( অথব]। পাঠাস্থরে 

মেনাকের জ্যোতিঃর ন্যায়), তীহার বাসস্থলে কল্পতরুর 

পুম্পের সথগন্ধ, আর চড় ইন্দ্রধন্গুর মত দেখিতে । 

৫৪১০ 

ধানশী 

স্ন্দরী ভালে তুহু' হরিপি-নয়ানি। 

সে! চঞ্চল হবি হিয় পঞ্তর ভরি 

কৈছনে ধয়লি সেয়ানি ॥ 
৩৭ 

খচউ 

ষে। গিরি-গোচর বিপিনহি সঞ্চ 

কশ-কটি কর অবগাহ। 

চন্দ্রক চারু শট। পরিমণ্ডিত 

অরুণ কুটিল দিঠি চাহ ॥ 
কত বরদস্তি করহি কর বারই 

দশুনহি গণ্ড বিধাবি। 

বল কয়ে খরতর নখর শিখর সঞ্ঞেঃ 

মোতিম বনছি বিথারি ॥ 

অধর স্থুধ| দেই পুনহি জীয়ায়ই 

পুন শিরমদ করি তেজ। 

গোবিন্ধধাস ভন তাক শয়ন পুন 

অহনিশি কিশলয় সেজ ॥ 

সা. প. (১--১৪০ কী ২৪৮, তর ৭*৬ 

পাঠান্তর__সা. প. ও তরতে আরস্ত--ঘে। গিরি 

গোচর বিপিনহি সঞ্চরু | 

শব্দার্থ হরি--প্রিকুফ*, সিংহ । এই পটাতে সর্বত্র 

শীরুষ্ণকে পিংহের সহিত তুলনা কর] হইয়াছে । চন্দ্রক 

চাঁরু_ সুন্দর ময়পপুচ্ছ, অন্যার্থে চন্দ্রাকৃতি চিহ্ন । শট1-- 

কুঞ্চিত কেশ, অন্তাঁথে সি'হের কেশর । বরাস্তি-যাহার 
স্নন্দর দাত আছে এমন স্থুন্দরী অথল1 পিংহপক্ষে শ্রেষ্ঠ 

হস্তা। 

ব্যাখ্যা জন্দরি! তুমি তো ভাল হরিণ-নয়ন ) 

তুমি এমন চতুরা যে সেই চঞ্চল হরিকে হৃদয়রূপ পঞ্রে 
ধরিয়া রাখিয়াছ ;$ কেমন করিয়। এরূপ করিলে? হনিণী 

হুইয়! মিংহকে ধরিয়। রাঁখিলে কিরূপে ? যে হরি গোবর্দন 

গিরির গোচরভভূমিতে "ও কাননে ভীহার কূশ কটি লইয়। 

ঘবিয়া! বেড়ান, আর ময়বপুচ্ছের চন্্রারুতি সুন্দর চূড়া 

ধাহার কুঞ্চিত কেশে খোভ1 পায় ও অরুণ ও বঙ্কিম 

দৃষ্টিতে যিনি পিরীক্ষণ করেন ( সিংহুপক্ষে যে শিকারের 

খেশজে গিরি ও গোচারণভূমিতে ও বনে ঘুরিয়! বেড়ায়, 

যাহার কটিদেশ সরু, মাথার ঝুঁটি চন্দ্রকের ন্যায় চারু ও 

যাহার রক্তিম দৃষ্টি) তাহাকে তুমি ধরিয়া বাখিয়াছ । 

হাত দিয়া (ব। শুণড দিয়) নিবারণ কর! সত্বেও তিনি 



২2৬ 

কত স্থদতীর ( অথবা শ্রেষ্ঠ হস্তীর ) গণ্ড দন্ত দ্বার। বিদারণ 

করিয়াছেন এবং জোর করিয়৷ তীক্ষ নখাগ্র দিয়া মুক্তা- 

রাজি (সুরতঘুদ্ধে বুকের মুক্তা অথব! সিংহুপক্ষে হাতীর 

মাথার গজদুক্তা ) বনে ছড়াইয়া দিয়াছেন । সেই 
হরিকে (বা সিংহকে ) তুমি অধরহুধ! দিয়া পুনরায় 

জীবিত করিয়াছিলে। কিন্তু তিনি ফের আক্রমণ করিতে 

আমিয়াছিলেন বলিয়া তাহাকে একেবারে নিস্তেজ করিয়। 

দিয়াছ। গোবিন্দদাঁস বলেন সেইজন্যই তে। হবি এখন 

দিবারাত্রি কিশলয়-শধ্যায় শুইয়। থাকেন । 

মন্তব্য__শ্রীকৃষ্ণকে ছয়টা কারণে সিংহের সঙ্গে তুলনা 
কর হইয়াছে: (১) তিনি গিরিতে থাকেন (২) 

বিপিনে সঞ্চরণ করেন (৩) তাহার কটিদেশ কশ (৪) 

তাহার মাথায় শট] ( ময়ূরপুস্ছ ) (৫) তাহার দৃষ্টি অরুণ 

ও ঝুটিল (৬) সিংহের ন্বাঁয় তিনিও দস্তছারা গণ্ডদেশ 

বিদীণ করেন । 

৫৯১ 

শ্রীগান্ধার 

কাজর ভ্রমর তিমির জঙ্গু তষ্ঠ-রুচি 

শিবসই কুঞ্ধ কুটার। 

বাঁশি-নিশাসে মধুর বিষ উগরই 

গতি অতি কুটিল স্ধীর ॥ 

শুন সজনী কানু মে বরজ-ভুজঙ্গ | 

সো মঝু হদয়-চন্দন-রুহে লাগল 

ভাগল ধরম-বিহজ ॥ 

লোচন-কোণে পড়ত যব নাগরি 

রহই না পারই খীর। 

কুঞ্ধিত অরুণ অধরে ধরি গীবই 

কুলবতি-বরত-সমীর ॥ 

এক অপরূপ নয়ন-বিষ তাঁকর 

মেটই দশনক দংশে । 

গোবিন্দদাসের পদ্দাবলী ও তাহার যুগ 

ও বিষ-ওঁষধ বিষ অবধারল 

গেবিন্দদাস পরশংসে ॥ 

সা. প. (১)--১৪১, রাধা ১৯০ 

গো ২৫ 

পাঠীস্তর -সা. প. আরম্ত--কাজর তিমির ভরম 
জন । 

ব্যাখ্যা- শ্ররাধ। শ্রীকফ্ণের স্তিগর্ত নিন্দা করিয়। 
বলিতেছেন, সে কৃষ্ণপর্প ; তাহার গায়ের রংয়ের সহিত 

তুলন। দেওয়া যায় কাজলের, শ্রমরের অথব। অন্ধকারের । 

সে কুগ্ুকুটারে থাকে । সাপের মতন তাহার গতি 

অতিশয় কুটিল অথচ স্থধীর। বাশীর নিঃশ্বাসে সে মধুর 
বিষ বমন করে। সখি, সেই কান্থ যে ব্রজের ভূজঙ্গ ( সর্প, 

অন্য অর্থে লম্পট): সর্প যেমন চন্দনবৃক্ষে থাকিতে 

ভালবাসে, সে তেমনি আমার হৃদয়রূপ চন্দনবৃক্ষে সংলগ্ন 

হইয়|! আছে। তাহার ভয়ে ধর্মরূপ পক্ষী উড়িয়া গেল। 

সে তাহার নয়নের কোণ দিয় যে নাগরীর প্রতি 

অপাঙ্গদুষ্টি নিক্ষেপ করে সে আর শ্খ্ির থাকিতে পারে 

ন।। কাম কুলবতীর বঙ্কিম লাল অধর ধরিয়। তাহার 

ব্রতরূপ বাতাস পান করে (মাপ বাধুভৃক এই কারণে 

এখানে অধরের স্থধা না বলিয়! উহার বাতাস বলা 

হইয়াছে )। কিন্ত তাহার নয়নের দৃষ্টিতে যে বিষ 
আছে তাহার এক অদ্ভুত এ্ধধ আছে। দাত দিয়া 

কামড়াইলে এ বিষের জাল! দুর হয়। গোবিন্দদাস 
প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন যে, এ তো বিষে বিষক্ষয় হয় 

দেখিতেছি । ( অবধারল--জাঁনিতেছি। ) 

কী ২৫৮, তরু ৭০৮, সমুদ্র ৭৫ 

৫৯২ 

বিভাষ 

নবঘন-কি রণ-বরণ নব নাগর 

মন্দিরে আওল মোর। 

লোল নয়ন-কোণে মদন জাঁগায়ল 

মুদু মছু হানি বিভোর ॥ 



গোবিন্দদাসের পধাবলী 

সজনি কি কহব রজনি-আনন্দ। 

স্বপন বিলোকন কিয়ে ভেল দরখন 

মঝু মনে লাগল ধন্দ ॥ 

উরপর কমল-পাণি অবলম্বনে 

দুরে করল আনে আন। 

নিবিহক বদ্ধ-বিমোচন নাগর 
কি করল কিছুই না জান। 

তৈখনে মদন কুহ্ুম-শর হাঁনল 

জর জর জীবন মোর। 

গোবিন্দদান কহ গৌরি আরাধন 

বিফল কি যাইবে তোর ? 

রাধা ৯৯ কী ২৫৭৯, তর' ৬৯৫ 

ব্যাখ্যা নৃতন মেঘছ্যুতির ন্যায় বণ বিশিষ্ট নবীন 
নাগর আমার ঘরে আমিল। চঞ্চল নয়নকে।ণের দৃষ্টিতে ও 

মুহুমন্দ হাঁমিতে আমার মনে মদন জাগাইল। আমি 

বিভোর হইলাম। সখি! রাত্রির আনন্দের কথ! কি 
বলিব? সে কি লত্যই ঘটিল ন। স্বপ্ন দেখিলাম এই ধাধ। 

আমার মনে জাগিল। তিনি বুকের উপর তাহার পদ্মহন্ত 

রাখিয়া এক জায়গার জিনিষ অন্ত জায়গায় রাঁখিলেন। 

( কাচুলি দুরে ফেলিয়৷ দিলেন। ) নাগর যখন নীবির বন্ধন 
খুলিলেন তখন আমার জীবন মদনের খধুঁস্থমশরবসণের 

ফলে জরজর হইল; সুতরাং তখন তিনি কি করিলেন 

কিছুই জানিতে পারিলাম না। গোবিন্দদান বলিতেছেন 

তোমার গৌবী-আরাধন। কি বৃথাই যাইবে? (তোমার 

বলিতে রাধার ইহাই স্পষ্ট অর্থ; কিন্তু ব্যঞ্জনায় কৃষ্ণকেও 

বুঝায়__কষণের গৌরাঁঙী রাধাকে আরাধনা কর। কি 
ব্যথ হইবে ?) 

৫৯৩ 

কৌ.রাগিণী 

বেণুক ফুকে বৃকে মদনানল 

কুল-ইন্ধন মাহা জারি । 

২৯১ 

দরশ পানি দুহ পরশে সোহাগল 

শ্রম জল জোরণ বারি ॥ 

সজনী কানু সে ছেল সোনার । 

মঝু মন-কাঞ্চন আপন প্রেম মণি 

জোরি পিদ্ধায়ল হার ॥ 

নব অন্থরাগ বঙ্গে পুন রঞ্জল 

মূল না জানই কোই। 
গঞ%জন-নয়ন-চৌর পয়ে ছাপিয়ে 

প্রাণ লাখ সম গোই ॥ 

যে। রল আগরি ব্দ্িগধ মাগরি 

হেরতগ তাকর সাধ। 

গোবিন্ধদাস কহই আনে হেরিলে 

জানি হোয়ে পরমাদ ॥ 

সা. প. (১)--১: 
বু ৭৭, রাখা ১৭২ 

গো »৩ 

মং ৩০৬, তি? 4৭৭, মুড ৪১৬ 

ব্যাখ্যা শুরাধ। একষ্ণকে ছলনাময় স্বর্ণকাররূপে 

বণন। করিয়। এইরূপ বলিতেছেন । বেখুর ( বংশীর অথব। 

গ্াকরার বাশের চোঙ্গার) ফু দি] বুকের মধো কুল 

ইন্ধন (কুলই হইয়াছে কাঠ যেখানে অথব! হ্বর্কারপক্ষে 

কুলগাছের কাঠ ) ধরাইয়। মদনানল প্রজলিত করিল। 

তাহার করের ও নয়নের সোহাগযুক্ত ( আদরময় অথব। 

স্বর্কারের পক্ষে সোহাগাযুক্ত ) স্পশে আমার স্বেদ 

বারি নির্গত হইল (স্বণকারপক্ষে পাইনের জল ঢালিল )। 

সখি। কাহু ধূর্ত শ্বণকার! দে আমার মনরূপ সোনায় 

নিজের প্রেমকূপ মণি জুড়িয়। দিয়া আমাকে হার পরাইল 

(ম মনোরত্" বলাৎকারেণ হ্ৃত্। স্বপ্রেমমণিনা সংযোজা 

হারং কৃত্বা মম কণ্ে পধ্যধাপয়ৎ। স্বশ্য বহুমূল্য-মণিন। 
মাং বশে কৃতবান্ ইতি। ব্যতিরেকালঙ্কারেণ ছেল 

সোনার ইত্যন্তোত্তমতা হুচিতা-_রাধামোহন। অর্থাৎ 

সে জোর করিয়। আমার মনোরত্ব হরণ করিয়। নিজের 

প্রেমমণির সহিত উহ1 যুক্ত করিয়! হার বাঁনাইল এবং 
আমার গলায় পরাইয় দিল। নিজের বহুমূল্য মণি দিয়! 

আমাকে বশ করিল। এখানে ব্যতিরেক অলঙ্কার 



খসে 

হইয়াছে এবং ন্বর্ণকার যে খুব ভাল কারিগর তাহ। 

বুঝাইতেছে )। সেই হারকে আবার নব অন্গুরাগের র' 

দিয়! রাঙ্গাইল। ইহ] তখন এমন সুন্দর হুইল যে, কেহই 
উহার মুল্য নির্ধারণ করিতে পারিল না। আমি 
গুরুজনদের নয়নরূপ চোরদের নিকট হইতে উহাকে নিজের 

লক্ষ প্রাণের মতন লুকাঁইয়। বাখিলাম। যে প্রেমরসে 

অগ্রগণ্য। রশিক। নাগরী হয় তাহাঁরই ইচ্ছ। করে এ হার 

দেখিতে । গোবিন্দদাম বলেন যে, অন্যে উহ! দেখিলে 

বিপদ্ ঘটে । 

৫৯৪ 

ধাঁনশী 

পহিলহি কুল তুল সম উয়ল 

যাঁকর বেণুক ফুকে। 

ধরম-করম-মতিভরম সরিখ ভেল 

নারি গারি সম দুখে ॥ 
সজনী কিয়ে হাম করব উপায়। 

হেরইতে সো কান আপনি আপন তম্থ 

কাহে করত অন্তরায় ॥ 

নয়নহি নিন্দউ নিন্দ নাহি হেরই 

হাঁনল ফুলশর বাণ। 

যত পরমাদ কহই না পারিয়ে 

গোবিন্দাস পরমাণ ॥ 

তরু ৭*৯ 

শব্দীর্থ__সরিখ__সদ্রশ। গারি__গালি। 
ব্যাখ্যা-_শ্রীবাধ। সথীকে ছুঃখ করিয়া! বলিতেছেন । 

তাহার বেণুর ফুৎকারে আমার কুল প্রথমেই তুলার মতন 

উড়িয়। গেল; আর ধশ্মকশ্ধে মতিভ্রমের মতন বোধ 

হইল আর দুঃখের জালায় নারী শবটি গাঁলি বলিয়া মনে 
হইল। বংশীধ্বনি শুনিয়া আমি এমন উতল। হইলাম ষে, 
আমি কুলগৌরবের কথ একটুও চিন্তা করিলাম ন1; ধণ্ম 
কন্মে মতি বাখিব কি: ওসব যেন ভ্রান্তি বলিয়৷ মনে হইল) 

আমি নারী, তাই স্বাধীনভাবে ধাইয়! প্রকাশ্তটে তাহার 

গোবিন্দদাসের পদীবলী ও তাহার যুগ 

সহিত মিলিতে পারি না, স্থৃতবাং নারী শবটাই একটা 

গালির মতন বোধ হইল । সখি! এখন আমি কি উপায় 

করিব? সেই কান্কে দেখিবার সময় আমার নিজের 

দেহই কেন বাধা সৃষ্টি করে? (নয়নে কেন নিমেষ পড়ে? 

নিমেষহীন চোখে আমি অনস্তকাঁল তাহার পানে চাহিয়। 

থ।কিতে পারি না কেন?) নয়নকে নিন্দা করি বলিয়। 

নয়ন আবার প্রতিশোধ লইবাঁর জন্য নিদ্রাকে দেখে না। 

( চোখে নিদ্র। নাই, নিদ্রা আপিলে হয়তো! স্বপ্রের মধ্যে 

প্রিয়তমকে দেখিতে পাইতাম )। এ দিকে মদন বাণ 

নিক্ষেপ করিতেছে । কত যে আমার বিপদ তাহা কেমন 

করিয়া বুঝাইয়। বলিব? গোবিন্দদাস বলিতেছেন, বলিতে 

হইবে না, আমি নিজেই তো৷ দেখিতেছি। 

৫৯৫ 

কাহারে কহিব কাজুর পিরিতি 

তুমি সে বেদনী সই। 

সে রস-ধাধসে ধস ধস হিয়। 

তেঞ্ি সে তোমারে কই॥ 

ও নব নাগর বসের সাগর 

আগর সকল গুণে। 

সে নব চরিতি আদর পিরিতি 

ঝুরিয়া মরিব মেনে ॥ 

পিরিতি-বোলে কত না ছলে সে 

কিন। সে আকৃতি সাধে । 

মান নাশিয়। মধুর ভাষিয়। 

হাসিয়া মরূম বাঁধে ॥ 

সে মোরে কোলেতে করিয়া ভরিয়। 

বদনে বদন দিয়।। 

মধুর চুষ্বিয়া বিধু বিড়ছ্বিয়া 
পরাণ লইল পিয়! ॥ 

কাচুয়া ফাঁড়িয়া সে রস লুটিয়া 
ভুলিয়া মধুপ জঙ্গু। 



গোবিন্দদামের পদাবলী 

কমলকোরক ভরমে কি কৈল 
গুণেতে ঘুণিত তনু ॥ 

ও দিঠি চাতুরী মুখের মাধুরী 
লহরী কত ব। আর। 

এ সুখ শুনিতে ঝুরি না মরয়ে 
দাস গোবিন্দ ছার ॥ 

তরু ৬৯০। ৯৩৮ 

ব্যাখ)কিন। সে আকৃতি সাধে_মনের কি 

অভিলাষই না পূর্ণ করে। বিধু বিড়ছ্বিয়া--তাঁহীর যে 

মুখ চন্দ্রকে ধিকত করে তাহার দ্বার! মধুর চুম্বন করিয়। | 

মতীশচন্দ্র রায় মহাশয় “বিড়গ্ ধাতুর অর্থ অস্থুকরণ 

করিয়। ব্যাখ্য। করিয়াছেন “চন্দ্রকে অনুকরণ করিয়। মধুব 

চুম্বন দিয়” । ইহ] কষ্টকল্লিত মনে ইয়। কমলকোরক-_ 

স্তনঘুগল। গুণেতে ঘুণিত তন্থ_ভাহার গুণে আমার 

দেহ ঘুণবিদ্ধ বীশের মতন জজ্জরিত হইল । 

৫৯৬ 

স্থহই 

হৃদয়-খন্দিরে মোর কাছ ঘুমাঁওল 

প্রেম-প্রহরি রহ জাগি। 

গুরুজন গৌরব চৌর-সদৃশ ভেল 

দূরহি দূরে রহু ভাগি ॥ 

সজনী এতদিনে ভাঙ্গল ধন্দ। 

কাজ-অন্ুরাগ-তুজঙ্গে গরাসল 

কুল-দাছুরি মতিমন্দ ॥ 

আপনক রীত১ আপে নাহি সমুঝিয়ে 

আন কহিতে কহি আন২। 

ভাঁবে ভরল তন্তু পরিজন বাঁচিতে 

গৃহপতি শপথিক ঠামঃ ॥ 

নীন্দউ নীন্দ আন নাহি হেবিয়েৎ 

ন! জানিয়ে কিয়ে ভেল আখি। 

২৯৬৩ 

ধত পরমাদ কহই নাহি পারিয়ে 

গোবিন্দদান একু সাধী ॥ 

না. প. (১)--১৩৮ মং ২৯৬, কী ২৫৮, তরু ৭১, 

সমু ৮১৯ 

পাঠান্তর--তক্ু (১) চরিত (২) আন করত হোয় 

আন (৩) মন (৪) গৃহপতি শপতিক জন (৫) নয়নক নীব 
থার নাহি বান্ধই। 

ব্যাখ্যা আমার হদয়-মন্দিবে কান্থ ঘুমাইতেছে; 

আমার প্রেমরূপ প্রহরী জাগিয়। পাহার। দিতেছে । গুরু- 

জনের গৌরববৌধ যেন চোরের মতন দুরে দুরে পলাইয়। 

রহিয়াছে । সাখ। এতদিনে আমার সন্দেহ মিটিল। 

(ধন্দ_-ধাধা। রাঁধামোহন ঠাকুর এখানে ঘন্ঘ পাঠ ধরিয়। 

মানে করিয়াছেন বিবাদ, কিন্ত পরবতী চরণে আছে ঘষে 

সাঁপে ব্যাং খাইয়। ফেলিল, ইহাতে বিবাদ মেটানোর 

ইঙ্গিত হয় ন।। ) আমি ভাবিতাম কুল ছাড়িলাম কেন? 

এখন দেখিতেছি কামর অন্ুরাগরূপ তুজজ কুলরূপ মন্দমতি 

ভেকীকে গ্রীস করিয়ছে। আমার নিজের রীতিনীতি 

বাবহার নিজেই বুঝি না। এক কহিতে অন্য কহি। 

আমার দেহ স্বেদকম্প অশ্র প্রভৃতি ভাবে পুরণ হয়। 

পরিজনদের বঞ্চন। করিতে কিন্ধ গৃহপতির শপথ লই 

( বলি 'সত্য বলেছি, সৌয়ামির মাথ! খাই ! যদি ইহ ন। 

হয়” )। নিদ্রাকে নিন্দা করি (কেননা, আমি ঘুমাইয়া 

পড়িলে প্রেমকে পাহার। দিবে কে )। চোখে রু্ণ ছাড়। 

অন্য কিছু দেখি না; কে জানে আমার চোখে কি দৌষ 

হইয়াছে! আমার যে কত বিপদ্ তাঁহ। বলিয়। উঠিতে 

পারি না। একমাত্র গেবিন্দদাঁদই সে-সব দেখিয়াছে, 

সেই সাক্ষী। 

৫৯৭ 

সিদ্ধুড়। 

পিয়। কথ। কি পুছসি বে নথি 

পরাণ নিছনি দিয়ে। 



গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

গইড়ের কুটাগাছি শিরে ঠেকাইয়া 
আলাই বালাই তার নিয়ে ॥ 

হাত দিয়। দিয়া মুখ।নি মোছাঁঞ। 

দীপ নিয়! নিয়া চায়। 

কতেক যতনে পাইয়। রতনে 

থুইতে ঠাঁঞ্জি ন। পায় ॥ 

কত না আদরে রমের বাদরে 

নিমগন তৈল মোবে। 

তিলে না দেখিলে নিমি তেজিলে 

ভাপয়ে নয়ন লোরে ॥ 

সে ছেন নাগর রসের সাগর 

গুণের নাহিক সীম]। 

দাস গোবিন্দে কহল আনন্দে 

তুমি দে জান মহিমা ॥ 
তর ৬৮৮ 

৫৯৮ 

ধানশী 

সজনি আজু নিজ মন্দির মাঝ । 

শুতি ন্বপনে হরি উরপর পেখলু 

শ্যাম সুনায়র-রাজ ॥ 

পর-পরিহীস হাঁম-অবলো কনে 

ঘন পরিরস্তণ দিল। 

হাম অভাগিনী জাগি মুখ হেরইতে 

পুন দরশন নাহি ভেল। 
উঠি চমকিত তহি' চৌদিশে হেরলু' 

পড়লহু মনমথ-ফান্দে। 

কনক কলস দউ কুচ-যুগ হেরলু 
ন] হেরলু সে। মুখ-চান্দে ॥ 

এতহু লাজ-কাজ অব বৈভব 

আন ঘরে কভু পাছে হোই। 

মদন-দহন-শবে অন্তর দগধই 
জীবইতে ন। জীবই কোই । 

গোবিন্দদাম কহ মৌনে ধনি অব রহ 
আনে কিছু না করিহ ভান। 

আজ আনন্দ-ভরে তুয়৷ নিজ মন্দিরে 

স্বরূপে মিলব কান ॥ 

অ ১২৮ 

শব্দার্থ_উরপর-_ বুকের উপর। স্থনায়র-রাঁজ__ 
স্থনাগরদের শ্রেষ্ঠ । 

৫৯৯ 

গান্ধার রাগ 

সখি জনি কহ পরলাপ। 

পিয়৷ মঝু হিয়া জানে তাপ ॥ 

কুহ্থমিত যাঁমুন কুল। 

তোরলু মাধবি ফুল ॥ 

তহি" মিলল শঠবায়। 

হাম হেরি চললু পলায়॥ 

নৃপুরধ্বনি অপার । 

আওল মঞ্জীর ঝাঁকার ॥ 

আচরে ধরল হামারি। 

হঠ সঞ্ে লেওলু' কারি ॥ 

হঠে পরিরস্তণ দেল। 

হামারি অধর রস লেল ॥ 

ভুজপাশে বাদ্ধলু লাগি। 
গোবিন্দদাস পহ' ভাঁগি ॥ 

সমুদ্র ৩১০ 

শব্দার্থ _হঠ সঞ্ের লেওলু' কারি--জোর করিয়া 
কাড়িয়া লইলাম (কাড়ি ইত্যত্্র কারি লিখিতং ডকার- 

রেফয়োরৈক্যাৎ_রাঁধামোহন )। গোবিন্দদাস প্র" 
ভাগি-গোবিন্দদাসের প্রভু ভাগিলেন, পলায়ন করিলেন 

(গোবিন্দদাসন্ত প্রভু: শ্রীকষ্ণঃ পলায়িতঃ:--বরাঁধামোহন )। 



গোবিন্দদাসের পঙ্দাবলী 

ব্যাখ্যা-_সখি, আমার কথা যেন প্রলাপ বলিয়! মনে 
করিও না। আমি দেখিলাম ঘষে, আমার দয়িত আমার 

জয়ের সন্তাপ জানিতে পারিলেন। কুস্থমিত যমূনার 
কুলে আমি মাধবী ফুল তুলিলাম, সেইখানে শঠচড়ামণি 
মামার সঙ্গে মিলিত হইলেন। তাহাকে দেখিয়। আমি 

পলায়ন করিলাম, কিন্তু আমার নৃপুরধ্বনির অনুসরণ 
করিয়া তিনি নিজের মঞ্্ীর বঙ্কার করিতে করিতে 

আদিলেন। আমার শ্বাঁচল ধরিলেন, আমি জোর কবিয়। 

উহ! ছাড়াইয়৷ লইলাম। তখন তিনি বলপূর্বক আমাকে 

আলিঙ্গন করিয়। আমার অধর চুম্বন করিলেন। আমি 

তখন তাহাকে ভুজপাশে বাধিতে গেলাম। আর 

গোবিন্দদাসের প্রভু পলায়ন করিলেন। 

৬০০ 

দৃতিমুখে শুনইতে নাগর কান। 
এছন মাধব কয়ল পয়ান। 

রাই রাই করি ঘন চলিজায়। 

পীয়ল নৃপুর বাজন-পায় ॥ 

ধাই মিহারত মন্দির পাঁশ। 

শোঁয়ত স্বজন না শুনই ভাষ।॥ 

বদরিক ডাল পরে বৈঠল কান। 

কোকিল জিনি হরি করতহি গান ॥ 

ঘুমের আলিসে রহ বিদগধ রাই। 
চমকি উঠিয়। পুন চৌদ্দিকে চাই ॥ 
মন দিয়! শুনে রাই কোকিলের গান । 

অন্তরে জানল আয়ল কান ॥ 

ফেটি কপাট পুন বাহিরে গেল। 
গোবিন্দদাস তহি' করত রম কেল ॥ 

ক, বি. ৯৭৪ 

শবদার্থ_পীয়ল--পীতবর্ণের । করত রস কেল- 

রমকেলি করিল। 

ক, শি. ৫ 

বালে থাকিয়।। 

পশ্চাতে কহিতেছেন। 

৬০০ক 

যতনহি রাই লেই চলু মন্দিরে 

সথিগণ ধেরজ লাই। 
রম পরথাব কহই করি চাতুরি 

কামুক হদয় জানাই ॥ 

স্বন্দরি তিরোহিত বহি শুন বাত। 

অদকুত উনহিক প্রেমরল মাধুরি 

কতিভ' কহই নাহি যাত॥ 

সাক বিরহ অধিক করি মানই 

উনহিক স্থখ নিজ মান। 

কেবল দেহ ভেদ পুন নুৰিয়ে 
নহে পুন এক পরাণ ॥ 

আনন্দ বাত উঠায়ত পুনাপুন 

পৃছত রজনি বিলাস । 

গহন গমন দুখ সবন্ূ' মিটায়ল 

অন্ত কহ গোবিন্দদাস ॥ 

সমুদ 6১৩, জর ২৭৭8, 

ক ০১১ 

৯৫ 

শব্দার্থ -পরথাব- প্রস্তাব । তিরোহিত রতি--অন্ত- 

উনহিক--ষউহছাদের | অন্ত কহ--- 

মন্তব্য-_-সথীদের চরিত্র এ ভাবেই উজ্জ্পনীলমণিতে 

অঙ্কিত হইয়াছে । 

প্রেম-বৈচিত্যয 

৬০৯ 

সথি কে! কহ প্রেমক রঙ্গ । 

রাঈক কোরে নৈঠ হরি বোলত 

কবে হবে তাকর সঙ্গ ॥ 
আর কিয়ে কনককধিত তন সৌরভ 

দরশ পরশ হব মোয়। 



৪৬ 

উরপর পাণি হানি ক্ষিতি শূতল 

আকুল ক করি রোয় ॥ 

খেনে কহে অধরে নব বল্পরী 

আর কিয়ে মিলব মোয়। 

তাকর প্রেম মগন মঝু মানস 

নয়নে রহল রূপ গোই ॥ 

আর কিয়ে শ্রবণে শুনব বোল 

তাকর ও প্রিয় মধুরিম ভাষ। 

নয়নহি বয়মচন্দ কব হেরব 

কৌমুদী হান-বিকাশ ॥ 

রাইক কোরে কানু যব বিলপই 

ব্রজ-বনিতাগণ হাস। 

ন। বুঝল কত ধন্দ মোহে লাগল 

কহতহি গোবিন্দদাস ॥ 

তরু ৭৭৩, কী ৩১৭, সং ১৭৯ 

পাঠান্তর তরুতে আরম্ভ “আর কিয়ে কনক কষিত 
তচ” ইত্যাদি । 

ক. বি. ৯৬২র পাঠ-- 

সজনি হোর দেখ প্রেমতরঙ্গ। 

রাই কোরে বসি শ্যাম জপইছে নিজ নাম 

আজুইহকিযেভেলরবঙ্গ॥ 

ছুহুজন ছিল সুখে আবোপিয়া মুখে মুখে 

তাহে ভেল এ কোন রীত। 

এ মাধুরী কে বাজানে কি বা আছে মনে মনে 

এ কি দেখি অনুপ চরিত ॥ 

আপনার নাম নিতে পু ভেল মুরছিত 

আপনাকে বাই কবি জান। 

ইহা কি প্রেমের গতি কে বুঝিবে এ পিরিতি 
তুহু জান তুহার বিধান ॥ 

কেহ বা যাইবে কাচ্চ কাহার ভরম! আছে 

ধনি কিয়ে নাদ করে ভাস। 

দেখিয়ে প্রেমের গতি মনে লাগে চমকিতি 

কহুতহি গোবিন্দদাস ॥ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

ব্যাখ্য।-_সখি, প্রেমের বিচিত্র রঙ্গের কথা কে বলিতে 

পারে? রাইয়ের কোলে বসিয়। হরি বিলাপ করিতেছেন 

-_-“কবে হবে তাহার সঙ্গে মিলন? আর কি সেই 

উজ্জল স্বর্ণবর্ণের তন্ন আমি দেখিতে পাইব ? স্পর্শ করিতে 

পাঁরিব? তাহার অঙ্গের সৌরভ আত্রীণ করিতে পারিব ?” 
বুকে করাঘাঁত করিতে করিতে মাটিতে লুটাইয়া তিনি 
আকুলকগে ক্রন্দন করেন । কখনও বা বলেন, “আমার 

অধরের সঙ্গে সেই নবলতিকার অধরের মিলন হইবে কি? 

তাহার প্রেমে মগ্ন আমার হৃদয়, কিন্ত চোখে আমি তাহার 

রূপ দেখিতে পাইতেছি না। আর কি তাহার প্রিয় মধুর 

স্বর কানে শুনিতে পাইব? নয়নে কবে তাহার মুখচন্দর 

দেখিব-তাহাঁর হাসির জ্যোতস্সাঁবিকাশ দেখিব ?” 

রাইয়ের কোলে থাকিয়। কান্ত যখন এইরূপ বিলাপ করেন, 

তখন সখীর! (ব্রজবধূরা) হাসিতে থাকেন। গোবিন্দদাস 

বলেন--আমি এসব কথ। বুঝিলাম না, তাই আমার কাছে 

ধাঁধার মত লাগিল। 

মন্তব্য- শ্রীবূপ গোস্বামী উজ্জ্লমীলমণিতে প্রেম- 

বৈচিত্যের সংজ্ঞায় বলিয়াছেন-__ 

প্রিয়স্ত সন্নিকষেহপি প্রেমোতকর্ষহ্থভাবতঃ | 

য। বিশ্লেষধিয়াততিঃ শ্যাৎ প্রেম-বৈচিত্ত্য মিযাতে ॥ 

অর্থাৎ দয়িতের সন্নিকটে থাকিয়াও প্রেমতন্ময়তাঁর 

জন্য একজন অন্যজনের বিরহে আকুল হওয়ার নাম 

প্রেম-বৈচিত্ত্য । 

৬০২ 

সখি কহ তুয়ানন সরস অঙ্প। 

ইথে লাগি মুকুরে হেরঙ্ছ নিজ মুখ 

এ সখি হেরইতে ভেল ধন্দ। 

উদয়ল কানে 

মঝু মুখ সে মুখ যবে ভেল সঙ্গ । 

হিয়ে কিয়ে বাঢ়ল প্রেম তর ॥ 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

উপজল কম্প নয়ন ভর লোৌর। 

পুলকে চমকে চমকে ভেল ভোর ॥ 

করইতে আলিঙ্গন বাহু পসারি। 

কর সঞ্জে জারসি খসল হামারি ॥ 

রহউ পরশ রদ অদরশ ভেল। 

গোবিন্দদাস শুনি মুরছিত ভেল ॥ 
কী ৩১৮ 

ব্যাখ্যা সখীর। বলে যে, আমার মুখ নাঁকি খুব সরস 
ও অতুলনীয় ; তাই দর্পণে নিজের মুখ দেখিলাম। সখি 

আয়নায় তাকাইয়। ধাধায় পড়িলাম। আয়নায় কানাইয়ের 

উদয় হইল; আমার মুখের সঙ্গে সেই মুখের মিলন ঘটিল 

(কানন যেন আমাকে চুম্বন করিল ))। আমার হৃদয়ে যেন 
প্রেমের তরঙ্গ বহিয়। গেল। চমকিন্। চমকিয়। উঠিলাম। 
সারা দেহ পুলকে ভরিয়া গেল। হাত বাড়াইয়। তাহাকে 

আলিঙ্গন করিতে গেলাম: এমন সময় হাত হইতে দর্পণ 

পড়িয়। গেল। স্পর্শরস লাভ করা দূরে থাকুক, দেখাও 

মিলিল ন।॥ ইহ। শুনিঘ। গোবিন্দদান মৃচ্ছিত হইল। 

৬০৩) 

কেদার 

১শ্টামক কোরে যতনে ধনি শুতল 

মদন-আলপে দুহু' ভোর। 

ভূজে তূ্জে বন্ধন নিবিড় আলিঙ্গন 

জন্গু কাঞ্চন মণি জোড় ॥ 

কোরহি শ্াম চমকি ধনি বোলত 

কবে মোহে মীলব কান। 

হৃদয়ক তাপ তবহি' মঝ্চু মীটবং 

অমিয়! করব সিনান ॥ 

মে! মুখ-মীধুরি বঙ্ক নেহারই 
মসোঙরি সোঙরি মন ঝর । 

গো! তন মরপ পরশ যব পাওব 

তবহি' মনোরথ পূর ॥ 
৩৮ 

৪৭ 

এত কহি স্বন্দরি দীঘ নিশাসই 

মূরছিত হরল গেয়ান। 
ষতনহি শ্টাম রাই পরবোধই" 

গোবিন্দদাম পরমাণ ॥ 

ক. (বং ৯৭ পু; সমুদ্র ৩৯৭, তর ৭৬৫ 
গিদ্ধানুচন্োদয় ১৭৬ 

পাঠাস্তর-_(১) সিদ্ধাস্তচন্জ্রোদয়ে আবস্ত-_ 
শ্যাম কোলে, যতনে ধনি স্ৃতলি, 

মদন লালসে তন্থ ভোর। 

ঘন ঘন চুম্বন, নিবিড় আলিঙ্গন, 

জঙ্গ কাঞ্চনে মণি জোড় ॥ 

(২) মনু যাঁওব-সমুদ্র (৩. মো মুখচন্দ্র বন্ধ নেহারনি গুণ 

সোওরিতে মন ঝুর-সমুদ্র (9) আকুল রাই শ্যাম 

পরবোধই-তরু। 

ব্যাখ্যা -মদনালসে শ্বামের কোলে যত্বু করিয়! 

সুন্দরী শুইলেন। কিন্ত নিদ্র। গেলেন ন। (অন্তর য শয়নং 

লিখিত ন তন্নিদ্রয়। কিন্ত মদনালমেনেতি স্পষ্টমস্তি 

অন্যথ। প্রেমবৈচিত্ত্যমনর্থক€ স্যাৎ )। তাহাদের ভূজে ভূজে 

বন্ধন, মিবিড় আলিঙ্গন দেখিয়। মনে হয় যেন মণি-কাঞ্চনের 

জোড় লাগিয়ছে। শ্বামের কোলে থাকিয়াই চমকিয়! 

উঠিয়। সুন্দরী বলিলেন, “কবে আমি কান্ুকে পাইব? 

তখনই আমার হৃদয়ের তাপ মিটিবে--আমি অমুতসাগরে 

স্নান করিব। আমি দিনর!ত সেই মুখের মাধুরি ম্মরণ 
করিতে করিতে মনে মনে কাদি। সেই তচর সরস পরশ 

যখন পাব, তখনষ্ট আমার মনের বাসন। পূর্ণ হইবে ।” 
এই বলিয়৷ দীর্ঘনিঃশ্বাম ফেলিয়! সুন্দরী জ্ঞান হারাইল। 

শ্যাম যত করিয়। রাধাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। 

গোবিন্দদাস তাহা দেখিলেন। 

৬০৪ 

বিহাগড়। 

রোদতি রাঁধ! শ্যাম করি কোর । 

হরি হবি কীহ। গেও প্রাণনাথ মোর ॥ 



৪৯৮ 

জানলু' রে সখি প্রেম আগেয়ান। 

নাগর কোরে নাগরি নাহি জান ॥ 

মুরছলি নাগর মুরছলি রাই । 
বিরহে বেয়াকুল কুল ন। পাই ॥ 

দারুণ বিরহে না হেরই তায়। 
মহচরি চিত্র-পুতুলি লম চায় ॥ 
এছন হেরইতে রাইক রীত। 

গোবিন্দদাঁপ চীত সচকিত ! 

ক. বি ৯৭ তরু ৭৬৬ 

ব্যাখ্যা--এক সথী অন্য সবীকে বলিতেছেন যে, আজ 

আমি বুঝিলাম যে প্রেম অজ্ঞান; কেনন।, শ্তামকে কোলে 

করিয়। রাঁধ। কাদিতেছেন-_-“হরি হবি, আমার প্রাণনাথ 

কোথায় গেল?” নাগরীর সে জ্ঞান নাই ঘে সে নাগরের 
কোলেই আছে। নাগরও রাধার এইবূপ অপূর্বব প্রেমের 
পরিচয় পাইয়। মূচ্ছ। গেলেন; তাই দেখিয়া আবার বাঁধ1ও 

মুচ্ছিত হইলেন । উভয়েই বিরহে ব্যাকুল হইলেন, বিরহ- 
সমুদ্রের কূল পাইলেন ন|। দীরুণ বিরহে তাহাও দেখিলেন 
ন|। সহী পটে আকা ছবির মত চাহিয়া রহিলেন। 
এরকম ভাবে তাকাইয়া থাক তো৷ রাধারই রীতি। 

গোবিন্দদাসের চিত্ত সচকিত হইল। 

৬০৫ 

বিহাগড়। 

নাগর সঙ্গে রঙ্গে যব বিলসই 
কুণ্তে শুতলি ভূজ-পাশে। 

কাছ কান করি রোয়ই স্থন্দরি 

দারুণ বিরহ-হতাশে ॥ 

এ সখি আরতি কহনে ন। যাই। 

আচলক হেম আঁচলে রহু যৈছন 

খোজি ফিরত আন ঠাঞ্জি ॥ 

কাহ। গেও সে। মঝু রসিক স্ুনাগর 

মোহে তেজল কথি লাগি । 

কাতর হোই মহীতলে লুঠই 

গোবিন্দদাঁসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ 

মদন-দহনে বছু জাগি 
রাইক বিরহে কাম ভেল সচকিত 

বয়ানে বাণি নাহি ফুর। 

প্রিয় সহচরি লেই করে কর বাদ্ধই 

গোবিন্দদাস বহু দূর ॥ 
নুরু ৭৭১ 

ব্যাখ্য।_-এ সখি আরতি কহনে ন। যাঁই-- শ্রীরাঁধার 
আত্তির কথ! বলা যায় না। অঞ্চলের স্বর্ণ অঞ্চলেই 

নীধা আছে, কিন্তু অন্য জায়গায় খুঁজিয়। ফিরিতেছে। সে 
বলিতেছে--"কোথ। গেল আমার সেই রসিক স্থনাগর ? 
আমাকে কেন ত্যাগ করিল?” কাতর হইয়া মাটীতে 

লুটাইতে লাগিল: মদনের জালায় জাগিয়। রহিল, নিদ্ত্। 

যাইতে পারিল না। রাইয়ের বিরহ দেখিয়। ক1ন্থু আশ্চর্য্য 

হইয়া গেলেন। তাহার দুখে কথা বাহির হয় ন|। 

তাহাদের উভয়ের এই অবস্থা দেখিয়] প্রিয়মথী যাঁইয়। 

পরম্পরের হাতের সঙ্গে হাত বাধিয়। দিলেন। যাহাতে 

তাহার] বুঝিতে পারেন যে, পরম্পর পরম্পরের কাছে 

আছেন। গোবিন্দদ্াস এই অবস্থা দেখিয়] দুরে রহিলেন। 

ক. বি. ৯৭ 

৬০৬ 

তথা রাগ 

রসবতি বৈঠি রসিকবর পাঁশ। 

রোই কহই ধনি বিরহ-হুতাশ ॥ 

আর কি মিলব মোহে রূসময় শ্যাম। 

বিরহ জলধি কত পউরব হাম ॥ 

নিকটহি নাহ ন! হেরই রাই। 

সহচরি কত পরবোধই তাই ॥ 

কাছ চমকি তব রাই করু কোর । 

গোবিন্দদীস হেরি ভেল ভোর ॥ 

তরু ৭৬৭ 

শব্দার্থ--বিরহ জলধি কত পউরব হাম-_বিরহ-সমুদ্র 
আর আমি কত পার হইব। 



গোবিন্দদালের পদাবলী 

৬*৭ 

ধানশী 

কত পরকারে তহি' পরিচয় দেল। 
হেরইতে মুখশশি ছুখ দুর গেল ॥ 
সহচরি গণ-সব চমকিত ভেল। 

সজল-নয়ানে আলিঙ্গন কেল।॥ 

আচরে মোছয়ত নয়নক লোর। 

যতনহি দৃঢ় করি দুহু করু কোর ॥ 

কোই সখি দেওত চামরক বায়। 

গোবিন্দদাস ছুহু'ক গুণ গায় ॥ 

ক. বি. ৯৭ তরু ৭৬৮ 

ব্যাখাযা_কত পরকারে তহি' পরিচয় দেল--ছুইজন 

দুইজনের যে কাছেই আছেন তাঁহ। ভূলিয়। গিয়াঁছেন, 
সখীর! কত প্রকারে তাহ] বুঝাইলেন। মুখচন্দ্রের প্রতি 

দৃষ্টি পড়িতে তবে ছুঃখ বিদূরিত হইল । 

৬০৮ 

তথ! রাগ 

বহুখণে পরিচয় ভেল। 

বিরহ-বেদন দূরে গেল ॥ 

দৌহে দুহ কোরে আগোরি। 

সহচরি হেরি বিভোরি ॥ 

অদ্ভূত প্রেম-চরীত। 

হেরইতে চমকিত ভীত ॥ 

কোরহি দেখিতে ন। পায়। 

এছন ন। শুনি কোথায় ॥ 

পুন দৌঁছে নিবিড় বিলাস। 

ছুরে গেও বিরহ-হতাশ ॥ 

গোবিন্দ্দাসক দান। 

ইহ গণ আনন্দে ভাষ ॥ 

তরু ৭৭৭ 

২৯৯ 

শব্দার্থ--গোবিদদ দাসক দাঁস--কবি গোবিন্দ 
দাসের দাল। ্ 

৬০৯ 

বনি-কোরে বিনোদ নাগর তুলল] । 

রোয়ত মীর নয়ন ভরি গেল।॥ 

কোরে আকুল ভে মুরছিত ভেল। 

সহচরিগণ কর বয়নহি দেল ॥ 

শামহীন দেখি সবছ বিভোর । 

রোয়ত সব ধনি হবি করি কোর । 

এক সখি যুগতি করল অন্ুপাম। 

কান্ক শ্রবণে কহল রাই নাম ॥ 

বক্ষণে শ্রবণে পৈঠল সোই বোল । 

রাই রাই করি উঠল তন মোড় ॥ 

রোই রোই স্থবদনি পরিচয় দেল। 

বিরহ জনিত দুখ সব দুর গেল ॥ 

বৈঠল নাগর রাই বাম পাশ। 

কী কহুব মুগধল গোবিন্দদাস ॥ 

₹, বি ৯৪৩ 

শব্দার্থ--সহচরিগণ কর বয়নহি দেল--মখীর। শ্ামের 

চেতন সম্পাদনের জন্য তাহার হাত লইয়] শ্রীরাধার 

মুখের উপর দিলেন। শাসহীন--শ্বাসহীন, নিশ্বাস 
পড়িতেছে না। পৈঠল-_প্রবেশ করিল। তন্ত মোড়-_ 

অঙ্গ মোড়া দিয়া। 

৬১৩ 

স্ন্দরি কান্দে হুটী হাত দিয়! মাঁথে। 

গর গর অন্তর লোর ঝর ঝর 

হারাইয়। নিজ প্রাণনাথে ॥ 

বেঢ়ল সথিগণ চতুরিণি ললিত। 
বৈঠল নিকটহি যাই । 



বা গোবিন্দদ।সের পদাবলী ও তাহার যুগ 

বলনে মুখানি মুছি মু মু বোলই ভাব ও শ্বভাব সব কিছু ভুলিয়া গেল। অস্থভবি ওর ন৷ 

কিকরকি কর ধনি রাই ॥ পাই--উভয়ের অনুভব কত দূর তাহার সীমা পাই না। 

কোরে তোহারি শ্যাম নট-শেখর 

দেখহ নয়ান পসারি । 

কহিতে কহিতে পাঁওল চেতন 

লহু লহু নয়ান নেহারি ॥ বিরহ 

শ্যাম স্থুনাগর রাইক কর ধৰি ৬১২ 

ছুরি উয়ায় লাই আজু কেনে আরে সখি তন মোর কাপ। 
বন্ধু-মুখ নিরখি লাজে ধনি নতমুখি নিরবধি লোৌরে নয়নযুগ কাপ॥ 

অকুশলস্ছচক তব কাহে হেরি। 

মনছন কাহে করু বেরি ॥ 

যব হাম হেরনু গোউর বয়ান। 

তৈখনে পুনপুন অরুণ নয়ান ॥ 

তৈখনে বুঝন্থ বচন বিশেষ । 

গোরা মুঝে ছোড়ি চলব দূরদেশ ॥ 

গোবিন্দদাস বলি যাই ॥ 

ক.বি ৯৫৭ 

শব্দ বলি যাই--বলিহারি দিতেছে । 

৬১১ তব হাম ছোড়ব জিবনক সাধ। 

বন্ধুয়। পাইয়৷ ধনি মাতল গরবিনি গোবিন্দদাস কহে বড় পরমাঁদ ॥ 

প্রেমে আন্ধুয়া ভেল আখি । মন্তব্য-_শ্রীপজনীকান্ত দাসের পুথি হইতে ডাঃ 

আপন ভাব সভাব সব বিছরল সকুমার সেন কর্তৃক সাহিত্যপরিষংপত্রিকাঁর ৩৬ খণ্ডে 

কোরহি দেখি ন। দেখি। প্রকাশিত। পদটা বিষুপ্রিয়।৷ দেবীর উক্তি মনে হয়। 

সুন্দরি সহচরি মুখ পানে চায়। শব্দার্থ__মনছন কাহে করু বেরি-_বারংবার (বেরি ) 

ছলছল লোচনে পুন পুন পুছত মন কেন বিষপ্র (ছন) হইতেছে? গোউর বয়ান__ 

কাহা মোর মনমথ রায়। গৌরচন্দ্রের মুখ। অরুণ নয়ান_উদগত অশ্রু রোধ 

শ্বাম শ্তাম করি দীঘ নিশাসই করিতে যাইয়। গৌরাঙ্গের চক্ষু অরুণাঁভ। 

বিলাপই বিধুমুখি রাই । 

অস্তুত গ্রীতি রীত ন! সমুঝিয়ে 

অচ্ছভবি ওর না পাই ॥ ৬১৩ 

কোরে থাকিতে বহু দুর সোঁই স্থহুই 

মাঁনই দেখি চরিত বিপরীত। না জানিয়ে কো মখুরা সঞঞে আঁয়ল 

গোবিন্দদান কতয়ে অনুমানয়ে ভাহেরেরিকাছিজিউভান। 

অনভূত দোহক পিরিত তবধরি দক্ষিণ পয়োধর ফুরয়ে 

টি লোরে নয়নযুগ ঝাঁপ ॥ 
শব্দার্২-আপন ভাব সভাব সব বিছরল--নিজের সখি হে অকুশল শত নাহি মানি । 



গৌবিন্দদাসের পদাবলী ৩৪১ 

বিপদক লাখ তৃণহু" করি ন। গণিয়ে 

কানু বিচ্ছেদ হোয়ে জানি ॥ 

কিয়ে ঘর বাহির চীত ন। রহ থির 

জাগরে নিদ নাহি ভায়। 

গঢ়ল মনোরথ তৈখনে ভাঙ্গল 

কিয়ে সখি করব উপায়॥ 

কুহুমিত কুগ্তে ভ্রমর নাহি গুগুহ 

সঘনে রোয়ত শুক সারি । 

গোবিন্দদাম আনি সখি পৃছহ 

কাহে এত বিঘিনি বিথারি॥ 

সা প. €(১)--২২৪ তরু ১৬০. সং ৪৩৫ 

ক. বি. ১৭৯৩ সমুদ্র ২৭৯ 

ব্যাখ্য।__মথুর! হইতে কে আসিল জানি না; কিন্ত 

ভীহাঁকে দোঁখগ্না আমার প্রাণ কীপিয়। উঠিল কেন ? 

তাঁহাকে দেখিয়। অবধি আমার দক্ষিণ স্তন কাপিতেছে 

এবং অশ্রুতে নয়নযুগলের দৃষ্টি স্তিমিত হইতেছে । সখি! 

কার সঙ্গে যদি বিচ্ছেদ না হয়, তাহ! হইলে শত শত 

অমঙ্গলকে গ্রাহা করি না, এবং লাখ বিপদ্কে তৃণের মত 

মনে করি না। কি ঘরে কি বাহিরে মন খ্ির থাকিতেছে 

না। নিদ্রা ব। জাগরণ কিছুতেই রুচি নাই। যে 

মনোরথ গড়িলাম, তাহা তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়! গেল; এখন 
সখি কি উপায় করিব? যধিও কুগ্ত ফুলে ভরিয়া গিয়াছে, 

তবুও সেখানে ভ্রমর গুপ্তন করিতেছে নাঁ, শুকপারা 
উচ্চৈঃম্বরে কাদিতেছে! সখি! গোবিন্দদাসকে ডাকিয়। 

আনিয়া জিজ্ঞাপ। কর যে কেন এত বিদ্লরাঁশি। 

৬১৪ 

কাছ বিরস কথি লাগি। 

কিয়ে মোর করম অভাগি॥ 

হাম যব গেলু পিয়া পাশ । 

পিয়! দীঘ ছাড়ল নিশাস ॥ 

হাম পুছল যব বাত। 

শিরে হানল নিজ হাত ॥ 

তবহি' পুছলি বেরি বেরি। 

সজল নয়নে রহ হেরি ॥ 

তৈথনে বুঝল বিচারি। 

কঠিন জীবন বরনারী ॥ 

এছুখ আন কি জান। 

গোবিন্দদাল পরমাণ ॥ 

মিদ্ধাগুচজ্ দয় ১৫, 

ব0াখাাকখি লাগি কেন? তৈখনে বুঝল বিচারি 

ইত্যাদি-_ শ্রীকুষকে যখন ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলাম, 

তিনি শু! নিজের শিরে করাধাত করিলেন। বারবার 

জিজ্ঞাসা করায় তিমি শুধু ছলছল চোখে তাকাইয়! 

রহিলেন । তখনই বিচার করিয়। বুঝিলাম যে, বরনারীর 

জীবন কঠিন। এ দুঃখ অগ্রে কিজানে? গোবিন্দদাসই 
তাহার প্রমাণ_অথাৎ গোবিন্ধধাস জানে। 

৬১৫ 

ধানশী 

ঝাপল উতপত লোরে নয়ান। 

কৈছে কণত হিয়। কিছুই না জান ॥ 

তু পুন কি করবি গুপতহি রাখি । 

তন্ত্র মন ছু€ মুঝে দেয়ত সাখী ॥ 

তব কাহে গোপধি কি কহব তোয়। 

বজরক বারণ কর-তলে হোয়॥ 

জানলু সখি মৌনকি ওর। 
গিয়। পরদেশ চলব মঝু ছোড় ॥ 

গমনমময়ে বিরোধ জনি কোয়। 

পিয়াক অমঙ্গল জনি পাছে১ হোয়॥ 

সময় সমাপল কী ফল আর। 

প্রেমক সমুচিত অবহু" বিচার২ ॥ 

গোবিন্দদাস অতয়ে অনুমান। 

পিয়া পরদেশি কাহে রহ প্রাণ ॥ 

তরু ১৬৯১, সমুদ্র ২৭৯ 
পদরত্বাকর 



৩০৯ 

পাঠান্তর--তরুতে (১) যৈছে (২) নিবার 
ব্যাখ্য।-সখী শ্ররাধাকে বলিতেছেন, উত্তপ্ত অশ্রু- 

জলে তোমার চক্ষু যেন প্লাবিত হইয়াছে; তোমার 

বুকের ভিতর কি হইতেছে কিছুই জানি না। তুমি গোপন 
রাখার চেষ্টা করিতেছ বটে, কিন্ধ তোমার দেহ ও মন 

দুই-ই যে আমাকে বলিয়া দিতেছে । তবে আর কেন 
গোপন কধিতেছ ? তোমাকে আর কি বলিব? করতল 

দিয়। কি বসকে বারণ কর! যায় % বিনামেঘে বজাঘাতের 

মতন বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে । তাহাকে যেমন হাত দিয়া 

আটকানে। যায় না, তেমনি তুমি মৌন থাকিলেও বিপদ্ 

এড়াইতে পারিবে ন।| শ্রীরাধা উত্তরে বলিতেছেন__ 

মৌন থাঁকার শেষ সীন। আসিয়াছে । সখি! জানিলাম 
আমাকে ছাড়িয়] প্রিয় পরদেখে যাইবে । তাহার যাইবার 

সময় কেহ বিরোধ করিও না, বাঁধা দিও না, কেনন] বাধা 

দিলে তাহার অমঙ্গল ঘটিতে পাঁরে। সময় শেষ হইল। 

যতদিন আমাদের ভাগ্যে কানুর সঙ্গলাভ ছিল তাঁহা শেষ 

হইল। এখন আর প্রেম কর। উচিত হইয়াছিল কিন। এ 

বিচার করিয়। কি লাঁভ? গোবিন্দদাস এইজন্য অন্মান 

করেন যে, প্রিয়তমই যখন প্রবাসে যাইতেছেন তখন আর 

প্রাণ কেন দেহে থাকে? 

মস্তব্য--আমর। পদরত্বাকরে প্রদত্ত পাঠ “প্রেমক 

সমুচিত অবহু বিচার” গ্রহণ করিলাম। সতীশচন্দ্ 

রায় মহাঁশয় পাঠ ধরিয়াছেন-_“প্রেমক সমুচিত অবহছ 

নিবার” এবং উহার ব্যাখ্য। করিয়াছেন--“এখন নিবারণই 

প্রেমের উপযুক্ত কায্য।” কি নিবারণ? প্রেমই কি? 

প্রীরাধ। কি এই অবস্থায় কখনও বলিতে পারেন যে, আমি 

প্রেমকে আদিতে দিব না? 

৬১৬ 

সুহই 

নাম হি অক্রুর ক্রুর নাহি ঘা সম 

সো আওল ব্রজমাব। 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

ঘরে ঘরে ঘোষই শ্রবণ অমঙ্গল 

কালি কালিহ' সাজ ॥ 

সজনি রজনি পোহাইলে কালি। 

রচহ উপায় যৈছে নহ প্রাতর 

মন্দিরে রহ বনমালী॥ 

যোগিনি-চরণ শরণ করি সাধহ 

বান্ধহ ধামিনি-নাথ। 

নখতর চান্দ বেকত রহু অন্বরে 

যৈছে নহত পরভাত ॥ 

কাঁলিন্দি-দেবি সেবি তাহে ভাখহ 

মো রাখউ নিজ তাঁতে। 

কীয়ে শমন আনি তুরিতে মিলাওব 
গোবিন্দদস অন্ুমাতে ॥ 

সা. প. (১) ২২৫ তরু ১৬০২ , সং 

ক. বি. ১৭৯৪ সমুদ্র ২৮০ 

ব্যাখ্যা-যিনি মথুবা হইতে ত্রজের মাঝে 

আসিয়াছেন, তিনি শুধু মামেই অক্র.র, সত্য সত্য তাহার 

মত ক্রুর আর নাই। আঁজ প্রতি ঘরে ঘরে শ্রুতিকটু 
এই শব্ের ঘোষণ। শুনিতেছি যে কাল, কাল কৃষ্ণ 

যাইবেন, অতএব তৈয়ারী হও । সখি, রাঁত পোঁহাঁইলেই 

তো 'কাল' হইবে। অতএব এমন কিছু উপায় কর যাতে 

রাত্রি আর প্রভাত ন] হয়, বনমালী ঘরেই থাকে । কোন 

যোঁগিনীর চরণে শরণ লইয়৷ তাহাকে অনুরোধ কর যে 

মে যেন তাহার যোগবলে চন্দ্রকে বাধিয়া ফেলে অর্থাৎ 

তাহার গতি স্তম্ভিত করিয়। দেয়, যাহার ফলে নক্ষত্রগণ 

সহ চন্দ্র যেন আকাশেই ব্যক্ত থাকেন, রাত্রি ষেন প্রভাত 

ন] হয়। যমুনা দেবীর নিকট প্রার্থন। করিয়া বল( ভাখহ) 

যে তিনি যেন তাহার পিতা স্র্কে রক্ষা করেন। 

গোবিন্দদাস অন্মান করেন তিনি কি সত্বর তাহার ভাই 

যমকে আনিয়া মিলাইবেন? (তাহা হইলে সকল 
যাতনার পরিসমাপ্তি হইবে। তুলনীয় 'ক্রুরত্তমক্রর 
সমাখায়া-ভাগবত ১০।৩৯২১। “কে বলে অক্রর 

তোরে, ক্রুর ছুরাচার'- শ্রীক্কফ্কপ্রেমতরঙ্গিণী । 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

৬১৭ 

শ্ীগান্ধার 

যাহে লাগি গুরু গঞ্জনে মন রঞ্জলু 
ছুরজন কি কি নাহি কেল। 

যাহে লাগি কুলবতি বরত সমাঁপলু 
লাজে তিলাগুলি দেল ॥ 

সজনি জানলু কঠিন পরাণ। 

ব্রজপুর পরিহরি যাঁওব সো হবি 
শুনইতে নাহি বাহিরাণ ॥ 

যো মঝু সরস সমাগম-লালসে 

মণিময় মন্দির ছোড়ি। 

কণ্টক-কুঞ্চে জাগি নিশি বাদর- 

পন্থ নেহারই* মোরি ॥ 

যাহে লাগি চলই চরণ বেঢ়ল ফণি 

মণি-মঞ্জির করি শানি। 

গোঁবিন্দদাস ভণ ঠকছনে সে! দিন 

বিছুদব ইহ অন্রমানি ॥ 
ন1. প. (১) ২২৮ সমুদ্র ২৮১; তর ১৬০৪ 

ক. বি. ১৭৮৩ সং ৪৩৮, রসমঞ্চরী প: ৫৪ 

পাঠাস্তর__তরুতে (১) কিয়ে (২) বাসর (৩) 
নেহারত। 

ব্যাখ্য' সখি! বাহার জন্ত গুরুগঞ্জনাকে শুপু 

অগ্রাহা করিয়াছি তাঁহ। নহে, উহাকে আমি হামার 

মনোরঞ্জনের উপায় বলিয়। মনে করিয়াছিলাম ( গ্ররু- 

জনের গালি না খাইলে আর মন খুমী হইত না), ধাহার 

জন্য ছুঙ্জনেরা আমার কত কি না কুৎসা করিল, ধাহাঁর 

জন্য কুলবতীর বরণীয় ব্রত ছাঁড়িয়! দিলাম, লঙ্জ। বিসঙ্জন 

ঘলাম, সেই হরি ব্রজপুরী পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন 

শুনিয়াও যে আমার প্রাণ বাহির হইতেছে ন।, তাহাতে 

[ঝিতেছি আমার প্রাণ বড় কঠিন। (তিনি আমাকে 
যে কত ভালবামিতেন তাঁহ। কি বলিব? ) আমার সঙ্গে 

গরস মিলনের লোতে তিনি তাহার মণিদয় গৃহ ছাড়িয়। 

ধীর রাত্রে কণ্টকপূর্ণ কুণ্ধে জাগিয়। জাগিয়। আমার পথের 
শনে চাহিয়। থাকিতেন। ( আমারও কি তাহার সহিত 

৩৩৩ 

মিলনের আগ্রহ কম ছিল” তাহার সহিত মিলনের জন্য 
সন্কেতকুগ্ে যাইবার সময় অন্ধকারে ) যখন সাঁপে আমার 
চরণ বেড়িয়৷ ধরিত, তখন উহাকে আমি ভাবিতাম বুঝি 
মণিময় । সাপের মাথাতে মণি ছিল বলিয়া) নৃগুর। 
গোবিন্দদীস শ্রীরাধাকে গুবোধ দিবার জন্য বলিতেছেন 

সেই সব দিনের কথ শ্রীরুষ্ণ ভুলিয়। যাইবেন এ রকম 

মনে করিতেছ কেন ? 

তুলনীয়-_ 
ন ননানুম্ঃ ক্ষণভঙ্গসৌজদঃ 

সমীক্ষতে নঃ স্বরুততাতুর। বত। 
বিহায় গেহান্ শ্বঙ্গনান্ হ্ৃতান্ পতী" 

-স্তদ্দাশ্মদ্ধে।পগত। নবপ্রিয়ঃ ॥--ভাং ১০।৩৯।২২ 

ভাল নন্দস্থত তার ভাল এই পীতি। 

নন অন্তবাগে গোপীর তাজিলে পীরিতি ॥ 

পতি সতত বন্ধু ত্যজি যাহার লাগিয়। | 

মে কেমনে যায় গোপ-যুবতী ত্যজিয়। ॥ 

_ শরুষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী 

৬১৮ 

স্ুহিনী 

কলি হাম কুঞ্চে কানু যব ভেট | 

শিরমদ নয়ন বম্ন করু হেট | 

মাম-ভরমে হাম হালি হাসি সাধ। 

ন। জানিয়ে ছে পড়ব পরমাদ ॥ 

এ সখি অব মোহে কহুবি বিশেষ 

জানলু কমু চলব পরদেশ ॥ 

পুভইতে কহ গদগদ আধ নোল। 

ঢর ঢর নয়ন হেরি মুখ মোর ॥ 

নিবিট আলিঙ্গনে রহ পুন ধন্দ। 

দরদর হৃদয় শিথিল ভুজ-বন্ধ ॥ 

চুম্বনে বদনে বদনে বহু মেলি। 
আনহি ভাতি রভস-রল কেলি ॥ 



৩০৪ 

এতছ' কপট কৈছে হিয় মাহ] গোই। 

গোবিন্দদাস কহে মোহে হেরি রোই ॥ 

মা. প. (১)-২২৬ র্মঞ্জরী পৃ ৫৪, তরু ১৬০৯ 

সং ৪৩৭ 

শব্দার্থ _নিরমদ-_নির্দ, উল্লাসবিহীন। 

ব্যাখ্যা__এ্ারাধ। সখীকে বলিতেছেন-_-কাঁল আমার 

সঙ্গে কা্চর যখন দেখ। হইল, তখন দেখিলাম তাহার মুখে 

চোখে স্ফত্তি নাই, তিনি মুখ নীচু করিয়া আছেন । আমি 

ভাবিলাম কোন কারণে তাহার বুঝি অভিমান হইয়াছে, 

তাই হাপিয়। হাপিয়৷ তাহাকে সাধিতে লাগিলাম। তখন 

কি জানি যে এই ভীষণ বিপদ্ আমিবে? সখি! এখন 

আমাকে বিশেষ করিয়া বল আমি কি করিব? কাছু 

তো বিদেশে যাইবেন ইহা নিশ্চিত জানিলাম। আমি 

তাহাকে জিজ্ঞাস। করিতেই তিনি উত্তর না দিয়া সজল 

নয়নে আমার মুখের পানে চাঁহিয়! অস্ফুট গদগদ স্বরে কি 

বলিলেন । বলিয়াই নিবিড় আলিঙ্গন করিয়] স্তব্ধ হইয়। 

গেলেন। তাহার বাহুবন্ধন শিথিল হইল, হৃদয় দ্রবীভূত 

হইল। চুগ্ধন করিতে যাইয়া] শুধু অধরে অধর লাগাইয়া 

রহিলেন_ এক অন্য ধরণের যেন বিলাস-কেলি। এত 

ছলন। কি করিয়। হৃদয়ে গোপন রাখিবেন ? গোবিন্দদাল 

বলেন যে তিনি আমাকে দেখিয়াও কাদিতে লাগিলেন। 

৬১৯ 

গাদ্ধার 

কামিনি করি কোন বিহি নিরমায়ল 

ভাহে পুন কুল-মরিয়াদ । 

তহি' পএ১ হবি সঞ্জে নেহ ঘটায়ল 

তাহ বিঘটন পরমাদ ॥ 

সজনি বিহি মোহে২ কি ভেল বাম। 

ছোড়ি বৃন্দাবন জানলু মথুর] 

যাওব সুন্দর শ্যাম ॥ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

ও মুখ-চান্দ হাস মধুরাধর 

ও দিঠি বন্ধ নেহারি। 

ও মৃছুবচন স্থধারসে পৃরিত 

কৈছনে বিছুরব* নারি ॥ 

যাহে বিন্ু নিমিখ-আধ কত যুগমম 
সে। অব আনত যাব। 

কঠিন জীবন? অবহু নাহি নিকসয়ে 
পুন কিয়ে দরশন পাব ॥ 

কহইতে গোরি লোরে ভর লোচন 

মুরছি পড়ল তহি ভোর। 
হাহ] প্রাণ-রাই ভেল অচেতন 

গোবিন্দদাপ কর কোর ॥ 

তরু ১৬৯৪, সমুদ্র ৯৮১ 

পাঠীন্তর--তরুতে (১) তাহে পুন (২) মোরে (৩ 
বিশ্ববর_সমুদ্র (৪) পরাণ 

ব্যাখ্যা শ্রীবাধা সখীর নিকট আক্ষেপ কির 

বলিতেছেন_কোন্ বিধাতা না জানি আমাকে নার' 

করিয়া স্যষ্টি করিল? (নারীর ভাগ্যেই তে। অশেষ 

দুঃখ )। তাহার উপর আবার কুল-মধ্যাদ। দিল (৮ 

মধযাদা বজায় রাখিয়া চলা] আরও কষ্টকর)। শু: 

তাহা নহে, হরির সঙ্গে প্রেম ঘটাইল। তাহাতে 

আবার বিচ্ছেদরূপ বিপদ্ ঘটাইল! ( ইহাতে যে দুঃখের 

আর সীমা পরিশীম] নাই )। সথি! বিধাতা আমাৰ 

প্রতি কি রকম বিরূপ দেখ! শ্ঠামন্থন্ধর আমার বুন্দাব' 

ছাড়িয়। মথুরায় যাইবেন ! বুঝিতেছি ন৷ নারী হইয়া! কি 
করিয়া ওই মুখচন্দ্র, ওই মধুর অধরের হাপি, নয়নের 

সঙ্গে তাহার বঙ্কিম নয়নের মিলন, ওই স্ধারসে পরিপু 
ম্বদু মধুর বচন কি করিয়] ভুলিয়! থাকিব। যাহাকে 

ছাঁড়িয়া আধ নিমেষকাল থাকিতে হইলে কতযুগ বলিয় 

মনে হইয়াছে সে এখন অন্যত্র যাইবে । আমার কঠিন 

প্রাণ এখনও বাহির হইতেছে না। (কি আশায় 

আছে?) আরকি দর্শন মিলিবে? এই কথা বলিতে 

বলিতে গৌরীর চোখ জলে ভরিয়। গেল ; সে সেখানেই 
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পাগলিনীর মতন মৃচ্ছিত হইয়া পড়িল। সখীভাবাপন্গ 
গোবিন্দদান তখন তাহার প্রাণের রাধা! অচেতন হইলেন 

দেখিয়। তাহাকে ভূমিতল হইতে উঠাইয়! কোলে তুলিয়া 
লইলেন । 

৬২০ 

প্রাতরে তুহু চলব মথুরাপুর 

যবহু' শুনল ব্রজ-নারি। 

বিরহক ধূমে ঘুম নাহি লোচনে 
মোছত উতপত বারি ॥ 

মাধন ভালে তু ব্রজ অন্রাগি। 

অব সব বল্লবি জলু বিরহানলে 

কো। পুন ইহ বধ-ভাগি ॥ 

গিরিবর-কুগ্ কুক্মময় কানন 

কালিন্দি কেলি-কদদ্ব। 

মন্দির গোপুর নগর সরোবর 

কো কাহে করু অবলম্ব ॥ 

বজপতি লেই অতয়ে চল আকুর 

সঙ্গে শদাম সুদাম। 

গোঁবিন্দদাঁস কহ যব এছন নহ 

আপে চলউ বলরাম ॥ 

সা. প্. (১) ২২৭ তরু ১৬১৬, সং ৪৪২, সমুদ্র ২৮৩ 

ক.লি ১৭৭৯ 

ব্যাখ্যা শ্রকৃষ্ণ মথুবায় যাইবেন শুনিয়া! শেমবাত্রে 

এক সখী তীহার কাছে যাইয়। বলিতেছেন- ব্রজনারীর। 
যখনই শুনিতে পাইল যে সকাল হইতে ন! হইতেই তুমি 
মথুরা নগরীতে চলিয়। যাইপে, তখন বিরহরূপ অগ্নির ধুমে 

তাহাদের চোখে ঘুম নাই | চোখে ধোয়া লাগিলে যেমন 

চোখ দিয়া জল বাহির হয় তেমনি তাহাদের নয়ন শুধু 
শুধু উত্তপ্ত অশ্রুজলে ভরিয়। উঠিতেছে; আর তাহারা 

ক্রমাগত উহা মুছিতেছে | মাধব! তুমি তে! খুব ব্রজকে 

ভালবান দেখিতেছি। এই যে সব গোগীর। বিরহের 

অনলে জলিতেছেন, ইহাদের জীবন রক্ষ। কর! সম্ভব হইবে 
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ন।, কিন্ত ইহাদের বধের জন্য দ্রায়ী কে? গোবর্ধনের 
কু, কুম্থমময় কানন, কালিন্দীতীবের কেলিকদশ্ব, মন্দির, 
সিংহদ্বার (গোপুর ), নগর, সরোবর এসব এখন কে 
কাহাকে অবলম্বন করিয়া থাকিবে? (বুন্দাবনের এসব 

স্থাবর হইলে প্রাণবন্ত, অন্ুভবশীল, সুতরাং ইহাদেরও 

বিরহবোৌধ তীব্র)। আীদাম-সুদামের সঙ্গে ব্রজপতি 

শকষ্ণক লইয়া শেম পথ্যন্ত । অতয়ে যখন অক্র,র 

যাইবেনই, তখন গোবিন্দদাঁস বলিতেছেন-_আমাঁদের 

কথা তে। থাকিল না. দাদ বলরাম আপনি সঙ্গে যাউন। 

( তাহ হইলে নিশ্চয়ই আপমি ছোট ভাইকে ফিরাইয়া 
আনিতে পারিবেন | 

৬২৯ 

সাঙ্গলী মধুপুর যাব মুরারি | 

॥ হেন ধরম তাছে কোনে শিখা ওল 

তেজিতে অবল। ব্রজনারী ॥ 

সজনী এত কি করএ জানি শ্াম। 

নিমিখ নিচ্ছেদ হলো থীর নাহি বান্ধ এ 

সতত জপয়ে মর নাম ॥ 

রম-কারাগ।র তেজি কাছে যাব 

চলইতে ইথে নাহি বাট। 

মনঠি শিকলি তাহে প্রেম কুলপ গে 

লাগিয়াছে পিবিতি কবাট ॥ 

ইহ মোহ বন্ধন কৈছনে কাটব 
মঝু মনে নাহি পাতিয়ায়। 

এ তিন ভুবন মাহা ন। দেখিয়ে হেনজন 

সে! প্রিয় বাহির করায় | 

ফণি-ভয়-মোচন জননী-সহোদর 

সিদ্ধি আর তাকর চবে। 

গোবিন্দদাধ কহে কালি প্রাতচর 

সে! হরি নিব মধুপুরে 
সং ৪৩৯, অ ১২২ 



৩৩৩৬ 

পাঠান্তর-_পদরসসারে-_-(১) 
কলিমন মোহন জমনি সহোদর, তাকর সবহু বিছুর। 

এতহি কহিতে যব, রজনি পোহায়ব, গোবিন্দদাপ 

কহ কুর। 

ব্যাখ্য।-_মুরারি মধুপুরে যাইবেন বলিয়৷ সাজিলেন। 

এরকম ধন্ম তাহাকে কে শিখাইল? অবল! ব্রজনারী 

তাহাকে ছাঁড়া জানে না, তাহাদিগকে ত্যাগ করা কি 

ধর্ম? সথি, শ্যাম এখন কি করিবেন জানি না। তিনি 

যে আমার সহিত এক নিমেষের ছাড়াছাড়ি হইলে ধেধ্য 

হারাইতেন; তিনি যে সবসময় আমার নাম জপ 

করিতেন। আমার হৃদয়রূপ রস-কারাগার ছাড়িয়া 

কেন যাইবেন ? যাইবেনই বা কিরূপে ” যাওয়ার পথ 

যে নাই। আমি যে পিরিতি রূপ কপাটে, মনরূপ 

শিকলি দিয়! প্রেমের তাঁল। বন্ধ করিয়। রাখিয়াছি । আমার 

তে। ধারণাই হয় না (পাঁতিয়াঁয়__ প্রত্যয় হয়) যে 

আমার এই বন্ধন তিণি কিরূপে কাটিবেন ? আমার বুকের 

ভিতর হইতে আমার দয়িতকে বাহির করিয়া লইয়] 

যাইবে এমন ক্ষমতা ত্রিতুবনে কাহার আছে? 

ফণি-ভয় মোচন ইত্যাদির অর্থ উপলব্ধি করিতে পার! 

গেল না। পাঠাস্তরে “কলিমন মোহন" বলিতে কি 

বুঝাইতেছে তাহাঁও বুঝা! যাইতেছে না। শ্রাকৃষ্ণকে 

কলিমন মোহন বল] যাঁয় না, বলিলেও এই প্রসঙ্গে 

নিরর্থক হয়। 

৬২২. 

পাঁহিড়। 

হরি হরি কি কহব গৌরচরীত। 
অকুর অকুর বলি পুন পুন ধাবই 

ভাবই পুরব পিরীত ॥ 

কাহ। মঝু প্রাণস্মীথ চলই যাওই 

ডাবই শোক কি কৃপে। 

কো পুন বচন বোলে নাহি এছন 

সবজন রহল নিঢপে॥ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

রোই কতক্ষণে বোলই পুন পুন 

তু সব না কহসি ভাষ। 
এছন হেরি ভকতগণ-রোয়তে 

ন! বুঝল গোবিন্দদাস ॥ 

ক. লি, ১৭৯১ তরু ১৬২৯ 

ব্যাখ্যা-_এই পদটা ভবন বিরহের গৌরচন্দ্রিকা । 
হরি হরি! গৌরাঙ্গের চরিত কি বলিব? প্রভু অক্রর, 
অক্রর বলিয়া! বার বাঁর ছুটিতেছেন (যেন প্রীকুষ্ণকে 
রথ হইতে নামাইয়া আনিবেন )। তিনি পূর্ব প্রীতি 

অথাং শ্রকৃষ্ণলীলায় রাঁধাভাবে ভাবিত হইয়া এরূপ 

করিতেছেন আর বলিতেছেন_ আমাকে শোকের কৃপে 
ফেলিয়া! দিয়া কোথায় আমার প্রাণনাথকে লইয়। 

যাইতেছ ? কেহই এ কথার উত্তরে কিছুই বলিলেন না; 

সকলেই চুপ করিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ ক্রন্দন করিয়! 

বারংবার প্রত বলিতে লাগিলেন--তোমর। কেহই কিছু 

বলিতেছ না। এইরূপ দেখিয়া ভক্তগণ কাঁদিতে 
লাগিলেন । গেবিন্দদাস এই লীল। বুঝিলেন ন|। 

৬২৩ 

সুহই 

অতমিত যাঁমিনি-কন্ত। 

বিফল ভেল মণি মস্ত ॥ 

উদয়াচল বরণারুণ। 

উয়ল দ্রিনমণি দারুণ ॥ 

দেখ সথি পাপি অকৃর। 
হরি লেই চলু মধুপুর ॥ 

ছ্বিজকুল মঙ্গল উচার। 

চলু সব গোপ গোঙার ॥ 

কোই না কহ অছু বাত। 

হরি জনি মাথুর যাত॥ 
ব্রজপতি দম্পতি চীতে। 

কোন কয়ল বিপরীতে ॥ 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

তে বুঝি নিকরুণ ধাঁতা 

গোবিন্দদাস ছুখদাতী ১ । 

সা. প. ১)--২২৯ তরু ১৬২৩, সং ৪৫৭, 

ক. বি- ১৮*৩ সমুদ্র ২৮৫, রসমগ্তরী পৃঃ ৫৬ 

পাঠান্তর-_তরু (১) ছুখগাথা 
শব্দার্থ _যামিনি-কন্ত-_নিশাকর, চন্দ্র 

ব্যাখ্যা চন্দ্র অন্ত গেল, প্রভাত হইল। আমব! 

প্রভাত যাহাতে না হয় তাহার জন্য (গ্রহবৈগুণ্য দুর 
করার ) মণি ধারণ করিয়াছিলাম, মন্ত্র পাঠ করাইতে- 

ছিলাম। কিন্তু মণি-মন্ত্র সবই ব্যথ হইল । এঁ যে উদয়াচল 

রক্তবর্ণ হইল, দারুণ ( কেনন! আজ এ স্যয্য উদয়ের পর 

বিরহ হইবে ) সুর্য উদ্দিত হইল। সখি! এদেখপাপী 
অক্র,র হরিকে লইয়! মধুপুরে চলিল। ব্রাহ্মণেরা মঙ্গল 

উদ্দেশ্টে বেদমন্ত্রার্দি উচ্চারণ করিতেছেন। গ্রামবাসী 

( গোঙার ) সব গোপের। সঙ্গে চলিতেছেন। কই, 

উহার। তো। শ্রীকৃষ্ণ যাহাতে মথুরাঁয় ন! যাঁন সেজন্য কেহই 

কিছু বলিতেছেন না। তাহার। না বলুন, ব্রজপতি 

দম্পতী নন্দ ও যশোঁদ। বাধ। দিতেছেন ন। কেন? 

তাহাদের হৃদয়কেও এরকম বিপরীতভাবাঁপন্ন কে করিল ? 

বোধ হয় বিধাতাই অকরুণ হইয়া এরূপ করিয়াছেন। 

গোবিন্দদামের তিনি ছুঃখদাত] । 

মন্তব্য-_ব্রজপতি দম্পতি চীতে ইত্যাদি 
শ্রীমস্ভাগবতের নিয়লিখিত শ্লোকের দ্বার অনুপ্রাণিত । 

অনার্দ্রধীরেষ সমাস্থিতো৷ রথং 

তমন্বমী চ ত্বরয়স্তি হুর্শদাঃ | 

গোপা অনোভিঃ স্থবিরৈরুপেক্ষিতং 

টৈবঞ্চ নোহচ্ঘ প্রতিকৃলমীহতে ॥--১০।৩৯/২৭ 

হের দেখ রথে কৃষ্ণ চটিল নিশ্চয় । 

এমন দারুণ লোকে বলে দয়াময় ॥ 

যুবা গোপগণ মত্ত করয়ে ত্বরিত। 

বুদ্ধ গোঁপগণ কেহ ন। বলে উচিত ॥ 

৩৬৭ 

এতেকে জানিলু আজি বিধি ছৈল। বাম। 
কি বুদ্ধি করিব কিছু ন! বুঝি গেয়ান ॥ 

_শ্ীকষ্প্রেমতরঙ্গিনী 

৬২৪ 

ধানশী 

ইবি নহ নিরদয় বসময় দেহ। 

হোড়ি চলল কৈছে নবিন সনেহন ॥ 

পাপী অক্রর কিয়ে গুণ জান। 

সব মুখ বারি লেই চলু কান॥ 

এ সখি কানুক জনি মুখ চাহ। 

আচর গতি বান্তরায়হ নাহ২ ॥ 

যতিখণে দ্বিজকুল মঙ্গল ন। পঢ়ই। 

যতিখণে রথপর কোই ন। চটই ॥ 

যতিখণে গোকুলে তিমির না গিরই। 

করইতে যতন" দৈবে যব ফিরই ॥ 

এতভ' বিপদে জিউ রহয়ে একান্ত । 

বঝলু নেহারত লাজক পন্থ ॥ 

অতয়ে মে কী ফল দারুণ লাজ 

গোবিন্পদাস কহে না সহবে আজ" ॥ 

সং প. (১) ২৩০ 

₹. বি. ১৮২১ 

পাঠীস্তর--তরু (১) টকৈছন তেজব নবিন সনেহ 

(২) বাধামোহন ঠাকুর পাঠ ধরিয়াছেন, “বহি বারহ?। 

সমূজ ২৮৫, তরু ১৬২৪ 
সং ৪৫৮ 

' তিনি টাকায় লিখিয়াছেন--আচর গহছিসহি বস্থাঞ্চলং 

গহীত্ব] নায়কং বারয়। (৩) যদি (৪) ন] সহে বেয়াজ। 

ব্যাখ্যা-প্রবাধ। সখীকে বলিতেছেন--হবি তো 

নির্দয় নেন, তীহার বসময় দেহ ; তবুও তিনি এই নবীন 

প্রেম ছাঁড়িয়। কিরূপোযাইতেছেন ? পাপী অক্রর নিশ্চয়ই 

কোন মন্ত্রতঙ্র জানে, তাই সে সকলকে গুন করিয়া যেন 

সকলের মুখবন্ধ করিয়াছে ; কান্নর যাওয়াতে তাই কেহই 

বাধ। দিতেছে না। সখি! আমি বলিকি যেতুমি সাহস 



৬৩৮ 

কর, কারু মুখের দিকে চাহিও না, সোজ। যাইয়া গলায় 
আচল দিয়া কাকে ফিরাইয়া আন। এই একমাত্র 

উপায় যাহাতে তাহার মথুরায় গমন বারণ কর| যাইতে 

পারে। এই কাজ কতক্ষণের মধ্যে করিতে হইবে 

বলিতেছি--যতক্ষণ পধ্যন্ত ব্রাঙ্গণেরা মঙ্গল পাঠ ন। 

করেন, অথবা যতক্ষণে কেহ রথে না চড়ে। আর 

ততক্ষণের মধ্যে ইহ। করিতে হইবে যতক্ষণ কার 

প্রস্থানের জন্য গোকুলকে অন্ধকারে গ্রাস না করে! যত্ব 

করিয়। দেখ, যদি দৈববলে সে ফেরে এত বিপদের 

মধ্যে জীবন রক্ষা পায়। বুঝিতেছি জীবন লজ্জার পথ 

নিরীক্ষণ করিতেছে অর্থাৎ লোকলজ্জায় প্রাণ যাইতেছে 

না। গোবিন্দদাঁস বলিতেছেন--আজ আর তোমার লজ্জা 

সহা কর। যাইতেছে না, এ দরুণ লজ্জায় কি ফল? তুমি 

এই নিদারুণ লজ্জ। ত্যাগ করিয় শ্ররুষ্ণকে ফিরাইয়া 
আন। 

৬২৫ 

শা গান্ধার 

কানু নহ নিঠর চলত যে। মধুপুর 

মঝু মনে এ বড় সন্দেহ। 

সে হেন রসিক পিয়। পিরিতি-পুরিত হিয়া 

কাহে ভেল শিখিল-সনেহ ॥ 

চল চল সহচরি অকুর-চরণে ধরি 

তিল এক হরি বিলম্বাহ। 

করুণা-ত্রন্দন শুনইতে এছন 
জনি ফিরয়ে বর নাহ ॥ 

পরিহরু গুরুজন হসউ ব দুরজন 

কি করব পরিজন পাঁপ। 

কান্থ বিনে জীবন জ্বলতহি' অন্থখণ 

কে। সহ এ হেন সম্তাপ॥ 

ও মুখ সমুখে ধরি নয়ন-অঞ্জলি ভরি 

পিবইতে জিউ করে সাধ। 

গোবিন্দদাঁসের পদাবলী ও তীহাঁর যুগ 

গোবিন্দদাঁস ভণ সে! বিহি নিকরুণ 

যো করু ইহ রূস-বাধ॥ 

সা. গ. (১)--২১১ তরু ১৬২৪, সমুদ্র ২৮৬ 
ক. বি. ১৮১১ 

ব্যাখ্যা__কাু তে নিষ্ঠুর নহে, সে যে মধুপুরে চলিয়। 
যাইবে এ কথায় আমার ঘোরতর সন্দেহ হইতেছে। 

তাহার মত রসিক প্রিয় যাহার হৃদয় শুধু প্রেমেই ভরা, 
সে কেন শিথিল-স্ষেহ হইবে? সখি! চল চল অক্রুবের 
চরণে ধরিয়া এক মুহূর্ত হরিকে ঠেকাইয়। রাখ। এরূপ 

করুণ ক্রন্দন শুনিয়। যদি সেই শ্রেষ্ঠ নাথের মন ফিরে। 

ইহাতে লজ্জা কি? গুক্ুজন আমাকে ত্যাগ করুন, দুঙ্জনের" 

হাঁজুক, পাপ পরিজনে আমাদের কি করিতে পারে? 

কান্ বিনা এ জীবন যে প্রতিক্ষণ জলিতেছে । এত দাহ 

কে সহা করিবে? দয়িতের এ মুখখানি সম্মুখে ধরিয়। 

নয়নবূপ অঞ্চলি ভরিয়। তাহার রূপস্থধ। পাঁন করিতে মনে 

বড় ইচ্ছ। হয়। গোবিন্দদাঁস বলিতেছেন, যে বিধাতা! 

এমন রসে বাধা স্থ্টি করে, সে একেবারে করুণাহীন। 

মন্তব্য-_তুলনীয় শ্রীমন্ভীগবতের € ১০।৩৯।২৮ )-- 
নিবারয়ামঃ সমুপেত্য মাধবং 

কিং নোইকরিযান্ কুলবুদ্ধবাক্ধবাঁঃ | 

মুকুন্দসঙ্গানিমিযাদ্ধিদুস্ত্যজাদ 

দৈবেন বিধ্বংমিতদীনচেতসাম্ ॥ 

ধরিয়। রাখিব, লঙ্জ। ভয় পরিহরি । 

দেখি, বুদ্ধ-গুরুগণে কি করিতে পাবি ॥ 

যাহা বিনে যায় প্রাণ, তিলেক ন রয়। 

কেন মে কৰিব গুকুজনে লাজ ভয়॥ 

৬২৬ 

শ্রী গান্ধার রাগ 

শুনলহ * মাথুর চলত নুরাঁরি। 
চলতহি' পেখলে। নয়ন পসাঁরি ॥ 

পাঁলটি নেহারিতে হাঁম রহ' হেরি। 

শৃন্য২ মন্দিরে আয়ল ফেরি ॥ 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

দেখ সখি নীলজ জীবন মোই। 

পিরিতি যাঁয়তৎ অব ঘন রোই ॥ 

সে! কুক্ুমিত বন কুগ্ক-কুটার | 

সে! ষমুনা-জল মলয়-সমীর ॥ 

মে। হিমকর হেরি লাগএ চঙ্ক। 

কাহনু বিচ্গ জীবন কেবল কলঙ্ক ॥ 

এতদিনে জানলু' বচনক অন্ত। 

চপল প্রেম থির জীবন দুরন্ত ॥ 

তাহে অতি ছুরজন আঁশকি পাশ। 

সমতি না আওত গোবিন্দদাস" ॥ 

সমৃদ ৩৯৭, তর ১৬৭৭ 

সং ৪৫৯ 
স।. প. (১১৩২ 

পাঠান্তর--(১) বৈষ্ণবপদলহরী (পৃঃ ৩৬৭) ও 

বন্থুমতীর মহাণজনপদাবলীতে (পৃঃ ৭২) শুনলহু” স্থানে 

নিরর্থক 'চলবন্ৃ' ছাঁপ। হইয়াছে । (২) শুনহ'-_সমুদ্র 
(৩) জানায়ত___সমুদ্্র (9) সম্থাদি না যায় গোবিন্দধাস-_ 

তরু ও সং। 

শকার্থ_মোই--আমাতে। অব ঘন রোই- এখন 

প্রগাঢ় ভাঁবে রোদন করিয়া । চগ্ক- জাঁস, ভয় । 

ব্যাখ্যা শুনিয়াছিলাম মুবারি মথরাঁয় যাঁইবেন, 

যাইবার সময় নয়ন মেলিয়া দেখিলামও। তিনি ঘুখ 

ফিরাঁইয়া আমার পাঁনে যখন চাহিলেন, তখন আঁমি 

তাহার প্রতি বহুক্ষণ ধরিয়। তাঁকাইয়। থাঁকিলাম; 

অবশেষে আমি শুন্য গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। সখি! দেখ 

আমার জীবন কত নিল্পজ্জ। আমার প্রাণের প্রাণ চলিয়। 

গেলেন, তনুও জীবন দেহ ছাঁড়িয় চলিয়া! গেল না কেন ? 

এ শুধু কাধিয়। কাঁদিয়া! লোক-দেখানো প্রণয় জানাইঈতেছে। 

সেই ফুলে তর বন, কুপ্কুটার, সেই ঘমুনার জল, সেই 

দক্ষিণ পবন, সেই চন্দ্র যাহা আমাকে কত আনন্দ দিত, 

এখন সে সব দেখিয়া ভয় লাগে। কাশ্ছাঁড়া জীবন 

রাঁখাই কলঙ্কের বিষয়। চরম সত্য এতপিনে বুঝিলাম 

যে, প্রেম চঞ্চল অথচ .ছুরস্ত জীবন স্থির। তার উপর 

আবার আশার পাশ বা বন্ধন অত্যন্ত দু্_ কেননা, 

প্রিয় ফিরিয়। আপিবে এই ব্যর্থ আঁশ! প্রাণ ত্যাগ করিতে 

৩৩৬৪ 

দেয় না। গোবিন্দদাস কিন্তু শ্রীরাধার এই সিদ্ধান্তে 
সম্মতি দিবার চেষ্ট।কবিয়াও দিতে পারিতেছেন না_-সেই 
সম্মতি কিছুতেই আসিতেছে ন।। 

মন্তব্য--পদামৃতসমুদ্রে ও সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের 

অণলদ্বিত ক, গ, গ, চ পুথিতে এবং পদরসসারে 'সমতি ন। 

আঁওত.গোবিন্গপাস' পাঠ থাকিলেও বায় মহাশয় “সঙ্কাদি 

ন।আওত গোবিন্দদাস' পা ধবিয়াছেন | উহার মানে 

এহ যে, গোবিন্দদ।স খন সঙ্ধাদ দিয়া ফিবিয়। আসেন 

নাই | পদটির পৌর্বাপযোর সঙ্গে এ কথ! খাপ খায় ন।। 

৬২৭ 

গান্ধার 

হাধয় বিদারত মনমথ-বা” | 

কে। জানে কাহে নহত ছই গাম ॥ 

জলু বিরহানল মন মাহ। গোই। 

কঠিন শরীর ভসম নাহি হোই ॥ 
কহে সমুঝ।য়র মরমক খেধ। 

মরত ন। জীবত কাম্ক বিচ্ছেদ ॥ 

যে। মুখ হেরইতে নিমিধ বিরোধ । 

পুন হেরব করি তাহে পরবোধ ॥ 

হেরইতে কুম্থমিত কেলি-নিকুঞ্। 

শুনইতে পিকরব অলিকুল-গ% ॥ 

অন্কুভবি মাঁলতি-পরিমল এহ | 

কে মানে জীউ বহত এহ দেহ ॥ 

জানইতে কান্ঠক সে অশোয়াস। 

চলু মথুবাপুর গোবিন্দদাস ॥ 

সা. পদ (১) --২৩৩ 
ক. বি. ১৮৩৪ ও ২৮০৬ 

সমুদ্র ৩, লন ১৬৪৬ 

ব্যাখ্যা মন্সথের (রাধামোহন ঠাকুর বলেন মন্থঃ 

প্রীকফে। জেয়ঃ) বাণে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, কিন্ত 

কে জানে কেন ছুই স্থানে (ছুই ভাগে) বিভক্ত 

হইতেছে ন।! মনের মধ্যে গোপনে বিরহের আগুন 



৩১৩ 

জলিতেছে, কিন্তু দেহ আমার কঠিন ; তাই ভন্ম হইতেছে 
না। কাজগর বিচ্ছেদে আমার কি দশা হইয়াছে, 

সেই মর্শের ছুঃখ কাহাঁকে বুঝাইব? বুঝাইবই বা কি 

করিয়।? এ যে না মরিয়। আছি, ন]। বাঁচিয়া আছি। 

যে মুখ দেখিবার সময়ে চোঁখে পলক পড়িলেও কষ্ট হইত, 

তাহ। ভবিধ্তে কোন এক সময়ে দেখিতে পাইব বলিয়। 

প্রবোধ দিতেছ? এখন এই পুষ্পিত কেলিবিলাসের 

নিকুঙ্ড দেখিতে বা কোকিলের গান এবং ভ্রমরের গর্জন 

শুনিতে অথবা মাঁলতীফুলের পরিমল আঘ্রাণ করিতে 

যাইয়। দেহে প্রাণ রহিবে কিন। কে জানে? (এইসব 

উদ্দীপনে মিলনের স্মৃতি মনে জাগিয়৷ এত কষ্ট দিবে যে 

প্রাণ বীচানোই কষ্টকর হইবে । ) শ্রীরাধার অবস্থা কাকে 

জানাইবার জন্য গোবিন্দদান এখনই মথুবায় যাইতেছেন 

এই আশ্বাম দিতেছেন। 

৬২৮ 

স্হই 

প্রেমক অস্কুর জাত আত১ ভেল 

শ। ভেল যুগল পলাশা । 

প্রতিপদ-চাদ উদয় যৈছে যামিনি 

সুখ লব ভৈ গেল নৈরাশা 

সখি হে অব মোহে নিঠুর মাঁধাই। 
অবধি বুহল বিছুরাঁই ॥ 

কে। জানে চাদ চকোরিণি বঞ্চব 

মাধবি মধুপ স্থজান। 

অন্থভবি কান্থু পিবিতি অন্ুমানিয়ে 

বিঘটিত বিহি নিরমাণ। 

পাঁপ পরাণ আন নাহি জানত 

কা কানু করি ঝুর। 

বি্ভাপতি কহ নিকরুণ মাধব 
গোবিন্দদীস রস-পূর ॥ 

সা. প. (১)--২৭৪ সমুদ্র ২৯৮, তরু ১৬৪ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

পাঠাস্তর-__সমূত্র (১) আতজাত (২) সজনী অব 
মোহে । 

সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় “প্রেমক অঙ্কুর জাত আত 

পাঠ ধরিয়! তাহার মানে করিয়াছেন--প্রেমের অঙ্কুর 

জাত মাত্রেই আতপ অর্থাৎ রৌদ্র হইল। বাধামোহন 

ঠাকুর পাঠ ধরিয়।ছেন--“প্রমক অঙ্কুর আতজাত ভেল' 

এবং মানে করিয়াছেন যে, আতপ অর্থাৎ অস্কুরের নাশক 

প্রচণ্ড রৌদ্র উঠিল (“প্রেমক অঙ্কুর আতজাঁত ভেল, 

ইত্যাদি চরণছ্বঘেন প্রতিপাদিতম্ আত আতপঃ প্রচণ্ড 
রৌদ্র ইত্যর্থঃ। প্রেমবিলাঁপাৎ কঠরোধেন পকারচ্যুতিন 
দোষঃ_ প্রেমবিলাপ করিতে করিতে কঠরোধ হওয়ায় 

শ্রীমতী "আতপ" স্থানে “আত' বলিয়াছেন, পকারলোপ 

সেজন্য দোবের নহে ।) 

ব্যাখ্য।_ প্রেমের অঙ্কুর গজাইতে ন। গজাইতে রৌদ্র 

হইল অথব! রাধামোহন ঠাকুরের ধূত পাঠ অন্গসাঁরে 

প্রেমের অঙ্কুর প্রচণ্ড বৌদ্রের মধ্যে জাত হইল। সেইজন্য 

তাহার আর দুইটি কচি পাতা হইতে পারিল না। যেন 
রাত্রিতে প্রতিপদের চন্দ্র উদ্দিত হইয়াই অস্ত গেল; স্থখ- 

কণার লাভের আঁশ! নৈরাশ্তেই পরিণত হইল । সখি! এখন 

মাধব আমীর প্রতি নিষ্ঠুর হইয়াছেন, তাই যে সময়ের মধ্যে 

ফিরিবেন বলিয়াছিলেন ( অবধি ) তাহ] ভুলিয়। গেলেন। 

কে ভাবিয়াছিল যে, চাদ চকোরিণীকে এবং মধুপ 

(ভ্রমর ) স্বজন হইয়াঁও মাধবীকে বঞ্চনা করিবে? কানুর 

প্রেমের ধার] অনুভব করিয়া মনে হইতেছে যে, বিধাতার 
রচনা-কৌশল বোধ হয় ব্যর্থ হইল ( তাই শ্ামচন্দ্ 
রাধা-চকোরীকে বঞ্চনা করিলেন )। আমার এই পাপ 

প্রাণ আর কিছুই জানে না, শুধু কানু কানু বলিয়! 
কারদিতেই জানে। বিদ্যাপতি বলেন, মাধব নিষ্ুর ; 
গোবিন্দদাঁন এই রস পূরণ করিলেন। 

মন্তব্য গোবিন্দদাস বিগ্ভাপতির কোন্ পদের রস 
পূরণ করিয়াছেন তাহ? নির্ধীরণ করা গেল না। নিয়লিখিত 
পদাংশের সহিত আলোচ্য পদের কিছু মিল দেখ! যায় : 

নিঠুর পুরুস পিরীতি । 
জীব দএ সম্ভব জুবতী | 
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নিচল নয়ন চকোর।। 

ঢরিএ ঢরিএ পল নোরা ॥ 

পথয়ে রহঞ্চে। হেরি হেরী। 

পিয়। গেল অবধি বিসরী ॥ 

( ৫২৬ মিত্র-মজুমদার ) 

৬২৯ 

তিরোয়। ধানশী 

পরাণ পিয় সখি হামারি পিয়!। 

অবহ ন। আওল কুলিশ-হিয়া ॥ 

নখর খোয়ায়লু দিবল লিখি লিখি । 

নয়ন আন্ধায়লু পিয়া-পথ দেখি ॥ 

যব হাম বাল] পিয়া পরিহরি গেল। 

কিয়ে দোষ কিয়ে গুণ বুঝই না ভেল ॥ 

অব হাম তরুণি বুঝলু রন-ভাষ। 

হেন জন নাহি যে কহয়ে পিয়া-পাশ ॥ 

বিছ্যাপতি কহ কৈছন প্রীত। 

গোঁবিন্দদাস কহ এছন বীত॥ 
তঞু ১৬৭১ 

ব্যাখা সখি, আমার সেই দয়িভ প্রাণেত চেয়েও 

অধিক প্রিয় । তাঁহার হৃদয় কিন্তু বজ্র চেয়েও কঠিন, 

তাই এখনও সে ফিরিয়। আদিল না। দিন গণিয়া গণিয়! 
মাটিতে লিখিতে লিখিতে নখ ক্ষয় হইয়া! গেল; প্রিয়ের 

পথের পানে চাহিয়া চাহিয়। চোখ অন্ধ হইয়া গেল। যখন 

আমি অল্পবয়সী বাল! ছিলাম, তখন দয়িত আমাকে ত্যাগ 

করিয়। গিয়াছেন। তখন আমি কি দোষ, কি গুণ কিছুই 

বুঝিতাম না। এখন আমি তরুণী হইয়াছি, রসের কথা! 

বুঝিতে শিখিয়াছি--এ কথা যাইয়! প্রিয়ের কাছে বলে 
এমন লোক দেখিতেছি ন]। বিগ্যাপতি বলেন, এ কি রকম 

প্রেম ; গোবিন্দ্দাস বলেন, কৃষ্ণের এ রকমই রীতি । 

মন্তব্য-_তুলনীয়__বিদ্াপতি(৫০১-_মিত্র-মজুয়দার): 
সৈপব পহু তেজি গেল রে। 

জৌবন উপগত ভেল রে। 

অবনজীয়ববিন্ু কম্ভবে। 

বিরহে জীব ভেল অন্তরে ॥ 

২৬০ 

ধানশা 

তৈখনে সাজল সখি দুই-চাপ্ি। 

তুরিতহি' ভেটল বূসিক মুরারি ॥ 

ছুতিকে পুছল ব্রজ-কুশলকি বাঁত। 

কৈছন নন্দ যশোমতি মাত ॥ 

কৈছনে কাননে চরতহি ধেছু। 

কৈছনে সখ|গণ পুরতহি বেণু ॥ 

৫কছনে আহয়ে ত্রজ-কুল-নানি। 

কৈছনে আছয়ে কিশোরী হমারি ॥ 

১কছনে যমুনা উথলই শীর। 

কৈছনে সারিশুক বোলতঠি ধীর ॥ 

এই সব পুছছইতে গদগদ ভাষ। 

মুরছি পড়ল তহি গোবিন্দদাস ॥ 

১৭৬ 

শাবধার্থ-_পুরতহি বেণু--সখারা বেণু বাঞ্জান। মুরছি 

পড়ল তহি গোবিন্দদাস-_শ্রারুষ্ণের এইসব প্রশ্ন শুনিয়। 

উত্তর দেওয়। দুরে থাক গোবিন্দদাস শ্রীমতীর বিরহের 
গভীরত। ম্মরণ করিয়। মুচ্ছিত হইলেন । 

মধুপুর নারী হাসি কহত ফেরি 
গোকুল গোপ গোগারি। 

সথধম ছ্বার- পার ধাহ। বৈঠত 
তাহ কাহ। যাঁওবি নারি ॥ 

ব্রজপুর দূতী বাত কহুত ফেরি 
মোই ভকতি ভগবান্। 



৩১২ 

ব্রজপুর নাম শরবণে ঘব শুনব 

তেজব রাঙ্জ-বিছান ॥ 

হাহ। নাগর গোপী-জীবন-ধন 

দূতী ডাকত উভরায়। 
জদয়ক নাথ বাত শুনি কাতর 

তুরিতহি দূতী আগে ধায়। 

দৃতীক বদন হেরি কহতহি বেরি বেরি 

ত্ুয়। নাম কহত আমায়। 

শুনি ধনি তৈখনে বাত ন। কহতহি 

গোবিন্দদাল বলি যায় ॥ 

পণ্ডিতবাবাজা মহোদয়ের পুপি 

ব্যাখযা--মথবার র।জবাড়ীর সাতমহলের পর মহলে 

শ্রীকৃষ্ণ থাঁকেন। মেখানে তুমি গ্রাম্য নারী যাইবে 

কিরূপে? সোই ভকতি ভগবান্__সেই কৃষ্ণ হইতেছেন 

ভক্তের ভগবান্ ; সুতরাং ব্রজপুরের নাম শুনিলেই তিনি 

রাজ-শযা] ত্যাগ করিয়া আধিবেন। 

২৩) 

কেদার 

শুনহ নিরদয় হৃদয় মাপব 

সে যেস্ুন্দরী রায়। 

বিরহ জরে জরি কনক মঞ্জবা 

রহল বূপক ছায়১ ॥ 

আওয়ে মধু-খতু মধুর যামিনী 
কামিনী-চিত-চোর। 

কুস্থম-সায়ক জিবন-গাহক 

তুহু সে মধুপুরে ভোর । 

অঙ্গ ছটফটি কৈছে মীটব 

তপত সহচরি-অঙ্গ। 

নয়ন-পঙ্ছজ জোরে ঝরঝর 

লোরে মহি করু পদ্ক॥ 

এতহি বিরহে আপহি মুরছই 

শুনহ নাগর কান। 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

প্রতাপ আদিত এ রসে ভাসিত 

দাম গোবিন্দ গান২ ॥ 

ক. বি. ৫৩৭ সমুদ্র ৩১৯, তরু ১৭২“ 

না, প. (১) ৭৩ 

পাঠীন্তর-__তরুতে আরম্ত- 'আওয়ে মধুখতু মধুর 
যামিনি? ইত্যাদি । 

(১) “বিরহ জরে জবি কনয়। মঞ্রি 

রহল রূপক ছাই |--তরু 

(২) তো বিন্ু কিশলয় শয়ন বীজন 

বিফল ভেল মণি মণ্ড। 

দাস গোবিন্দ এ রস গাহক 

ভাঁওয়ে রায় বসন্ত ॥ -_ তরু ৪ সমুদ্র 

এই ভণিত। পদামৃতসমু্রে, বাধামোহন ঠাকুরের টীকায় 

ও পদকল্পতরুতে ধত হইয়াছে। মূলে প্রদত্ত পা? 
ক. বি. পির ৫৩৭ পদে ও দুর্গাা লাহিড়ী-সম্পাঁধিত 

বৈষ্ণবপদ্লহরীর ৪৪২ সংখ্যক পদে পাওয়া গিয়াছে। 

প্রতাপাদিত্যের নাম পদের মধ্যে ন। থাকিলে, পরবর্তী; 

কালে কোন বৈষ্ণব উহ। জুড়িয়! দিয়াছেন, ইহ। সম্ভব 

মনে হয় না। এইরূপ হইতে পারে যে, প্রথঠে 

গোবিন্দদাস মূলপূত পাঠ অন্ঠসারে ভণিতা৷ দিয়াঁছিলেন। 
তাঁরপর প্রতাপাদিত্যের পতন হইলে সম্রাট জাহাঙ্গীরের 

কন্মচারীদের রোষ হইতে বাচিবার জন্য কবি ভণিতা 

বদলাইয়। দিযীছিলেন । 

ব্যাখ্যা _হে নিষ্টুর মাধব, শুন ! সেই সুন্দরী রাধ। 

ছিল স্বণ্ণমগ্জরীর তুল্য ; এখন বিরহের জালায় জলিয়! 
জুলিয়া সে পের ভম্মে পরিণত হইয়াছে । বসন্তকাল 
আসিল, ইহার মধুর রাত্রি কামিনীর মন চুরি করে; আর 

শ্রীবাধার জীবনের গ্রাহক মদনতুল্য তুমি মধুপুরে তুলিয়৷ 
থাকিলে । তাহার সখীদের অঙ্গও তপ্ত, হ্ৃতরাং তাহার 

অঙ্গের ছটফটি কিন্মপে মিটিবে? তাহার নয়নক্প পম্কজ 

হইতে ঘন অশ্রু বধিত হওয়ায় ভূমি পঙ্কে পরিণত 

হইয়াছে । হে নাগর কানাই, এ বিরহজালায় অবশেষে সে 

মুচ্ছিত হইয়৷ পড়ে। এ রসে প্রতাপাদিত্য ভাসিয়া 
যান। গোবিন্দদাঁপ তাহ। গান করেন। 
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৬৩৩ 

সহই 

শুন শুন শ্যামর চন্দ । 

প্রেমক এছন ছন্দ ॥ 

সো কহু তুয়। গুণ-গাম। 

তু বিছুরলি তছু নাম ॥ 
নাগরি সঞ্চে১ হসি তোয়। 

সে! সখি-মুখ হেরি রোয় ॥ 
তোহারি শয়ন পরিয়স্কে । 

সে বিলুঠই২ মহি-পন্কে ॥ 

তুয়া হিয়ে ফণি-মণি হাঁর। 

তছু নিজ জীবন ভার ॥ 

তুহু ঘন কুস্কুম লাই। 

সে! মগমদে মুরছাই ॥ 

অতি রসে কে। নহ অন্ধ। 

গোঁবিন্দদাস পরবন্ধ ॥ 

সমুদ্র ৩*৫, তরু ১৬৮২ 

পাঠাস্তর__তরু (১) সনে (২) সোই লুঠত। 
ব্যাখ্যা হে শ্ামচন্দ্র! শুন শুন, প্রেমের এইরূপই 

রীতি বটে। সে তোমার গুণগ্রাম গাহিতেছে, আর তুমি 
তাহার নামটিও ভুলিয়। গিয়া । তুমি এখানে নাগরীদের 

সঙ্গে বসিয়। হাসিতেছ, সে সখীদের মুখের পানে চাহিয়া 
কাঁদিতেছে। তুমি এখানে খট্য় শুইয়া আছ, আর সে 
মাটীর কাদায় ( নয়নজলে কা? হইয়াছে ) লুটাইতেছে। 

তোমার গলায় সাপের মণিহাঁর, আর তাহার কাছে 

জীবন দৌর্বল্যবশে হইয়াছে ভারম্বর্ূপ। তুমি মনের 
আনন্দে ঘন কুস্কুম লেপন করিয়াছ, আর তাহাঁকে সখীরা 
শীতল করিবার জন্য মবগমদ লেপন করিতে গেলে সে মৃচ্ছ! 

যাঁয়। গোঁবিন্দদাঁন চেষ্ট। করিতেছেন তোমাকে বুঝাইতে। 

অতিবসে ( স্থখবিলাসে ) কে অন্ধ ন৷ হয়? 

ক. বি. ১৪২১ 

৬৩৪ 

চল চল মাধব মোহে সঙ্গ করি 

কুবজিনি সুন্দরি পাশ 

ক. বি. ১ 

তাহা মানা হোয়ে, তোহে লেই ষায়ব 

অন্তরে না কর তরাল॥ 

ছি ছি মৃঝু মুখে লাগল আগি। 
পিংহিনি হোই শিবাপদ সেবিব 

কিয়ে মোর করম অভাগি ॥ 

বৃন্দ] বিপিনে মহেশ্বরি যে! দেবি 

তাকর সহচরি হাম। 

মধুপুর কুল বরাকিনী কুবুজিনি 

তাহার মাধব কোন কাম ॥ 

যে! ভেল সে। ভেল হাম ফিরি যাঁয়ব 

তোহে বিধগধ-রাজ। 

গোঁবিন্দদাস কহে ইহ সমুচিত নহে 
দোষ পায় সখি মাঝ ॥ 

৬৩৫ 

বাড়ী 

জঙ্গম হেমলত। সম ষে। ধনী 
তুঙ ঘনশ্তাম তমাল। 

বিহিও না জানল প্রেম ঘটাল 

ছুহু'ক পরশ বসাল।॥ 

মাধব তোহে সম্থাদল বাল।। 

তুয়। রস বিহ্বীনে অব তন্ঠ জারল 
গুরুকুল কণ্টক জাল। ॥ 

মরমক বেদন সহই ন। পারিয়ে 

শুতি রহ ধরণী শয়ানে। 

লে।চন খঞ্ন নীরে নীরঞ্চন 

দিন রজনী নাহি জানে ॥ 

সী পরবোধ নাহি শুনই 
অনখন তোমারি সমাধি । 

গোবিন্দদান কহ কান কি লাজ নহ 

দারুণ বিরহ বেয়াধি॥ 
ক. বি. ১৫০৩, সা. প. (১)--২*৭৩ 

৩১৩ 



৩১৪ 

ব্যাখ্যা শ্রীরাধা সঞ্চারিণী কনকলতিকার তুল্য, আর 
তুমি নিবিড় কৃষ্ণ তমাল বৃক্ষ । ছুইজনের কখন যে 

প্রেম হইল, তাহা বিধাতাঁও জানিতে পারিলেন না 

ছুইজনের স্পর্শ রসময়। মাধব! তোমাকে বাঁধা খবর 

পাঠাইয়াছে যে, তোমার প্রেমরস ন। পাইয়। তাহার তন্থ 

শুফ হইয়াছে, দগ্ধ হইয়াছে; তাহার উপর আবার 

গুরুজনের। কণ্টকের জালাঁর মতন। সে আর মর্শযাতন। 

সহ করিতে না পারিয়া ভূমিশষ্যায় শয়ন করিয়া আছে। 

তাহার খঞ্জনতুল্য লোৌচন রাতদিন অশ্রু বিসঙ্জন করিতেছে, 
অঞ্চন মুছিয়। যাইতেছে । সে সখাদের প্রবোধও শুনিতেছে 

না, সব সময়ে তোমারই ধ্যানে নিমগ্ন বহিয়াছে। 

গোবিন্দদাস বলিতেছেন যে, রাধা যে দারুণ বিরহ- 

ব্যাধিতে ভূগিতেছেন, ইহ। কি কাঙ্ছর লজ্জার কথ। নহে? 

৬৩৬ 

ধানশী 

তোহারি বিচ্ছেদ ভরমে হাম পামবি 

ন। হেরঙ নিজ নাহ। 

হামারি বিছেদে তুহু নারি না উপেখসি 
কুবজা-রতি অবগাহ ॥ 

মাধব কি কহুব তুয়া গুণ-গাম। 

পরিহরি দেহ নেহ তুয়। জানই 
একল। রতি-পতি কাম ॥ 

পুর-নাগবি সঞ্জে রসিক-শিরোমণি 
পূরহ মনমথ-কেলি। 

তোহারি গুণ গাওব 

পৃতনিক। সঞ্জে মেলি । 

যতহু মত চাঁপল 

সব করু সো৷ অব রাধা। 

কহই তোঁহে মাধব 
এতনু সম্বাদলি বাঁধা ॥ 

তরু ১৬৮৪ 

বনচরি-নারি 

বাঁস-বিলাসে 

গোবিন্দদাস 

সা. প. (১)--২৩৮, 
ক. বি. ২৪২২ এবং ২৪৮ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ 

ব্যাখ্যা_দৃতী শ্রীরাধার প্রেরিত সম্বাদ সম্বদ্ধে 
শ্রীকষ্চকে জানাইতেছে-_ আমি পামরী তোমার বিরহে 

নিজের স্বামীর মুখ পর্যন্ত দেখি না, আর তুমি কিনা 
আমার বিচ্ছেদে কোন নারীকেই উপেক্ষা কর ন।, এমন 

কি কুক্জার রৃতিবসেও অবগাঁহন কর। মাধব! তোমার 

গুণগ্রামের কথ। কি বলিব ! রতিপতি কাঁমদেব মহাদেবের 

রোঁষে দ্রেহত্যাগ করিয়া এখন একমাত্র তোমাকেই 

স্নেহ জানাইতেছে অর্থাৎ মদনের এখন তুমিই একমাত্র 
লক্ষ্য (শিকাঁর)। বেশ! রসিক-চুড়ামণি তুমি নগরের 

নাগরীদের সঙ্গে মন্থকেলি পূর্ণ কর। আর আমরা 
বৃন্দাবনের নারীর। পৃতনার সঙ্গে মিলিয়া তোমার গ্তণ 

গাই। (তুমি যেমন পৃতনাকে মাঁরিয়াছ, আমাঁদিগকেও 
তেমনি বিরহজালায় মারিয়াছ ; নারীবধে তোমার অশেষ 

আনন্দ )। 

৬৩৭ 

বরাড়ী 

মাধব তুহু' যব নিকরুণ ভেল। 

মিছ অবধি দিন গণি কত রাখব 

ব্রজবধূ জীবন শেল ॥ 
কেহ যমুনাঁজল কেহ ধরণীতল 

কেহ কেহ লুঠই কুগ্ধ। 

এতদিনে বিরহ মরণ-পথ পেখলু 

তাহে তিরবিধ পুণ ॥ 

থোর সরোবরে তপত জন আকুল 

আকুল সফরী-পরাণ। 

জীবন মরণ মরণ ধরু জীবন 
গোবিন্দদাস ভালে জান ॥ 

লহ্রী ৪৪৪ ্ 

ব্যাখ্যা-থোর সরোবরে ইত্যাদি-_-সরোবরে অল্প 

জল; অথচ তৃষ্ণায় সন্ত আকুল জনের সংখ্যা অনেক) 

তাহার। হ্বল্পগ্রাণ পুঁটিমীছের মতন; স্থতরাঁং তাহাদের 

বাঁচিবার আশা কম। তাহাদের জীবন মরণতুল্য হইয়াছে 



গোবিন্দদাসের পদাবলী ৩১৫ 

অর্থাৎ তাহার! জীবন্ম'ত হইয়া আছেঃ মরিলেই যেন 
সকল জালা-যন্ত্রণা হইতে বাচে। একথা গোবিন্দদাঁস 

ভালই জানেন । 

৬৩৮ 

শ গান্ধার 

মুরছিত যব রহ নারি। 

সে! দুখ কহই ন! পাবি ॥ 

যব নামহি তব লেই। 

চেতন পাই তব রোই ॥ 

সে। কছু শুনহ কান। 

হাম কহই কিয়ে জান ॥ 

কহইতে বিদরে পরাণ । 

গোবিন্দদাম পরমাণ ॥ 

ক. বি ২৪২৩ সমুদ্র ৩*৯, তরু ১৬৮৮ 

ব্যাখ্য।দূতী কৃষ্ণের নিকট যাইয়। বলিতেছেন যে 

রাঁধ! যখন মুচ্ছিত হইয়৷ থাকে, তখন সে ছুঃখের কথ। 
বল] যায় না। যদি সেই সময় কেহ তোমারনাম লয়, 

তাহ হইলে সে চেতন পাইয়া কাদিতে থাকে । সেই 

দুঃখের কথ। তুমি কিছ শোন কানাই। কিন্ত আমি কি 

তাহ] বলিতেই পারি? বলিতে গেলে প্রাণ বিদীর্ণ হয়। 

গোবিন্দদাসই তাহার প্রমাণ_-এই ছুঃখের কথ। লিখিতে 

তাহাঁরও প্রাণ যেন বিদীর্ণ হইতেছে। 

৬৩৯ 

স্থহই 

মাথুর-দুত করি গরুতহি মানি। 

কহবি কার পায় যত কিছু বাণি। 

এত কহি আওল পড়ি ধাহা বাই। 

কানু কান করি চেতায়ল তাই ॥ 

অদ্ভূত হেরলু প্রিয়মি-প্রেম। 
নিজ সখি-ছুখে ছুখি সথখে মানে ক্ষেম ॥ 

পিয়াক বিরহে মরণ অনিবার। 

ফিরায় করিয়া কত মত উপচাঁর ॥ 

চেতন পাইলে যব করয়ে বিলাপ । 

আওল বন্ধু কহি দুর করে তাপ॥ 
গোবিনদাস অতয়ে অনমান । 

হেরতহি মিলব প্রেম-বশ কান ॥ 

ক. বি. ২৪২৪ সমুদ ৩১২, হপ ১৬৭৯১ 

শব্দার্থ_গরুতহি ম।নি-__গরুত্বান্ অর্থাৎ হ'স মনে 
করিয়া। অশিবার_-অনিবাধা। 

ব্যাখ্যা-কোন সখী একটি হংসকে মথুরা-দূত মনে 
করিয়। বলিলেন_ যাও তুমি কার পায়ে সব কথ! বলিও। 

ইঠ। বলিয়। যেখানে পাই অচেতন হইয়া! পড়িয়া আছেন 

সেখানে আপিয়। “কান কান শব্দ করিয়া তাহ1কে 

সচেতন করিলেন । শীরাধার প্রতি প্রিয়সখখীর অদ্ভুত 

প্রেম দেখিলাম-__তিনি লখীর দুঃখে ছুংখিত এবং তাহার 

ম্নখেই কলাণ মনে করেন। প্রিয়ের বিরহে তাহার মরণ 

অনিব।যা মনে করিয়। তিনি নানাপ্রকার উপচারের দ্বার 

ভাভাণ জীবন ফিরাইয়। আনিভে চেষ্ট। কবেন। শ্রারাধ। 

চেতন। লাভ করিয়। ধখন বিলাপ করেন তখন “এ বন্ধু 

আঁপিতেছে' বলিয়া তাহার সন্তাঁপ দুর করেন। এইজন্য 

গোবিন্দদাম অন্মান করেন যে, কা শীঘ্রই আমিবেন, 

কেনন। তিশি প্রেমের বশ। 

৬৪০ 

কামোদ 

তোহে রহল মবুপুর । 

ব্রজকুল আকুল দোকুল কলরব 

কানু কান্থ করি ঝুর। 
যশোমতী নন্দ অন্ধলম বৈঠত 

সঘনে উঠিতে নাহি পারে১। 



৩৬৬ 

সখাগণ ধে বেু নাহি পূর্ত 

বিছুরল নাগর বাজারে ॥ 

কুহ্ছম ত্যজি অলি ভূমিতলে লুঠত 

তরুগণ মলিন সমান। 

সারী শুক পিক মম্ুরী নাঁচত 

কোকিল ন। করু তহি গান ॥ 

বিরহিণী বিরহ যে কি কহব মাধব 

দশ দিশে বিরহ-হুতাশ । 

মোই যমুনাজল অনল“ অধিক ভেল 
কহতহি গোবিন্দদাস ॥ 

ক. বি. ১৮৯৮ অঃ ১২৭ 

পাঠাস্তর-_ অপ্রকাশিত পদরত্বাবলীতে 
পদরসসার-এর ) আরম্ত-- 

শুন মাধব, তুহ' সে বহলি মধুপুর 

ক.নি পুপি 

(১) সাহসে চলই ন। পার 

(২) সখাগণ বেনু ধেন্থু সব বিলরণ 

কোই ফিরে নাঁগর বাজার ॥ 

(৩) করছি গাঁন (৪) অবহু। 
শক 9_বেণু নাঁহি পৃরত-_বেণু বাজায় ন।। বিছুরল 

_-ভুলিয়। গেল। সোই ঘমুনাজল অনল অধিক ভেল-_ 
গোপ-গোপীদের বিশেষতঃ শ্রীরাধার তপ্ত অশ্রুতে যমুনার 
জল আগুনের চেয়েও বেশী গরম হইয়াছে । 

(১২৭ 

৬৪১ 

শর্বগী উজোরল চান্দে। 

হেরি ধনি ফুকুরিঞা কান্দে ॥ 

পরভূত কুছ কুছ নাদ। 

শুনইতে বড় পরমাদ ॥ 

বিদগধ রসিক মুবারি | 
আশোয়ামি কাহে বর নারী ॥ 

গোবিন্দদাঁসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

ছটফট ধরণী শয়নে 
কত সহে অবলা-পরাণে ॥ 

নিমিখে কলপ করি মান। 
গোবিন্দদাস ইহ জান ॥ 

রসমগ্জবী ২৩ 

শব্দার্থ শর্বরী_রাত্রি।  পরভৃত--কোকিল। 
নিমিখে কলপ করি মান--এক নিমেষের বিরহকে কল্প 

যুগস্থায়ী বলিয়৷ মনে করে। 

৬৪২ 

বরাঁড়ী 

কতছ' যতন করি প্রেম বঢ়াইলু' 
প্রেম-পরশমণি কান। 

সে গুণ-নিধি পু আঁনহি দেশে রহ 
অব নহি যাত পরাণ ॥ 

সজনী হরি কিয়ে দারুণ তেল। 

ধাত।৷ কুটিল এছে সুখ-সম্পদে 

বিপদ লাখ করি দেল ॥ 

হেবইতে নিমিখ বৈরি করি মানিয়ে 

কোরে বিচ্ছেদ করু ভোরে। 

লহু লু বচনে মাঁন করি সাঁধই 

সে! অব বিছুরল মোরে ॥ 

সৌডঙরিতে যাকর এছে পিরিতি রস 

কঠিন খীণ মন্তু দেহ।। 
সো স্থপুরুখবর কৈছে দুর ভেল 

গুনি গুনি সে। নব লেহ। ॥ 

তাঁকর পাশে হামারি ইহ ছুরদশ। 

যৈছে ন! হোয়ে পরকাশ। 

শুনইতে কান প্রাণ জনি তেজয়ে 

_ কহতহি গোঁবিন্দদাস ॥ 
অ ১২৩ 

ব্যাখা প্রেম-পরশমণি কান-_কানাইকে প্রেমের 
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স্*মণি মনে করিয়া । অব নাহি খাত পরাণ_-এখনও প্রাণ 

বার হইতেছে না । হেরইতে নিমিথ বৈরি করি মাঁনিয়ে__ 

আমাকে দেখিবার সময় নিমেষপাতকে শক্র বলিয়া মনে - 

করিতেন 7 মুহূর্তের কম কালের সেই বিরহ সহ হইত না। 
কোরে বিচ্ছেদ করু ভোরে-_প্রেমবৈচিত্ত্য-বশে কোলে 

থ'কিলেও পাগলের মতন বিচ্ছেদ-যাতন। বোধ করিতেন । 

তাকর পাশে হামারি ইহ দুরদশ। ইত্যাদি--প্রীরাঁধার 
নে হইতেছে যে তাহার দুঃখের কথ শুনিয়। শ্রীরুষ্ণ এতই 
আকুল হন যে তিনি প্রাণ ত্যাগ করিতেও পারেন। 

সেই জন্য তিনি সঘীর্দিগকে অন্থরোধ করিতেছেন যে 

ভাহার ছুঃখ কেহ যেন মাধবের কাছে প্রকাশ না করে। 

৩১৪৩ 

ধানশী 

কহিতে কহিতে ধনি মুরছিত ভেল। 

ধাই যে সহচরি কোর পর নেল ॥ 

খরতর বহতহি হাহ! হুতাশ। 

কোই নলিনি-দলে করত বাতাস ॥ 

ঘন ঘন কাঁপই খীণ নিশা । 

সখিগণ অন্তরে পায়ল তরাস ॥ 

রাই জিয়াইতে কর আশোয়াস। 

শ্যাম বুঝাইতে চলু গোবিন্দদাস ॥ 
অ ১২৪ 

ব্যাখ্য।-_-সখীর। শ্রীবাধাকে সক্ীবিত করিবার জন্য 

আশ্বাস দিতে লাগিলেন এই বলিয়া যে শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই 
আমিবেন। গোবিন্দদাস শ্টামকে বুবাইয়া আনিবার 

জন্য চলিলেন। 

৬৪৪ 

ধানশী 

ধনি কেনে মুদল নয়ান। 
দশনহি দশন লাগি অচেতন 

মুরছিত হুরল গেয়ান | 

৩১৭ 

সরস হৃনর বদনমণ্ডল 

হেপি ঘিবি ঘন রোয়। 
ক ঘর ঘর রসন। জর জর 

নিরব ভেলহি সোয় ॥ 

হেরি বিধু-মুখ নয়ন-নিমিখ 

পলকে ভেল বিভঙ্গ। 

জীবন সংশয় রাই কিশলয় 

কলিম বরণ হা অঙ্গ ॥ 

ললিত। আদি সখি নিঝুরে ঝোরয়ে 

আব কি জীবন সাধ।। 

কিসৃখকারণ এ তশ্চ ধারণ 

প্রাণ ছোড়বি রাধা | 

হেরি বিপরিত ললিতা শুনায়ত 

শ্যাম-নাম বীজম্ত। 

অবণ-যুগ ভেপি হৃদয়ে পৈঠল 

চেতন রাধিক।-অস্থু ॥ 

কাহ। গুণধাম হ্যাম মমু 1৭ 

অচিরে খিলে মু পাশ । 

রাধ|-বল্লভ আনিতে ছুর্লভ 

সজল গোবিন্দদাস ॥ 

ছ1-:১১৫ 

ব্যাখ্যা দখনহি' দখন-_ তে দাত লাগিয়। মুচ্ছা। | 
চেতন রাধিকা-অন্ক--শ্টাম-নামের বীজমন্ত্র গ্ররাধার কণ- 

যুগল ভেদ করিয়। হৃদয়ে পৌছাইল এব" রাধিকার অস্তঃ- 

স্থলে চেতন। সঞ্চার করিল । শ্ররাঁধা বলিতে লাগিলেন__ 

কোথায় সেই গুণধাম শ্যাম, আমার প্রাণ, শীদ্র আমার 

কাছে এম। রাধার প্রিয়তম সেই দুল্পভকে আনিবার 

জন্য গোবিন্দদাস সাঁজিলেন। 

৬৪৫ 

ধানশী 

একে বিরহানল দহই কলেবর 

তাহে পুন তপনক তাপ। 



৩১৮ 

ঘামি গলয়্ে তন্গ নিক পুতলি জন 

হেরি সখি করু পরলাঁপ ॥ 

মাধব পেরখলু সো বর রমণী। 

দিনে দিনে খীণ হীন তন্ু-অভরণ 

গলি গলি মীলত ধরণী | 

খতু বসস্ত অস্ত করি আওল 

গিরিষ কাল বলবস্ত। 
দারুণ জীবন আশে নাহি যায়ত 

হেরত এ তুয়। পন্য ॥ 

কত পরবোধি গোঁডায়ব সহচরি 

চৌঠ মান বহি গেল। 

গোবিন্দদাস কতয়ে সম্বাদব 

অগতিগতিক মঝ্ু ভেল ॥ 

ক. বি. ২৪২৯ তরু ১৭২৪ 

ব্যাখ্যা শ্রীরাধের দেহ একেই তো বরহানলে 

জলিয়! যাইতেছে, তাহার উপর আবার সুধ্যের তাপ। 

ননীর পুতলির ন্যায় তিনি ঘামিয়। গলিয়। যাইতেছেন-_ 

ইহ1 দেখিয়। সখীরা কত প্রলাপ (বিলাপ অর্থে) 
করিতেছেন। মাধব, দেখিলাম সেই নারী-শ্রেষ্ঠা দিনে 

দিনে ক্ষীণ হইতেছেন, সেইজন্য তাহার অঙ্গে আর কোন 
অলঙ্কারই পরানো যাইতেছে না। তিনি যেন গলিয়। 

গলিয়! মাঁটার সঙ্গে মিশিয়! যাইতেছেন । বসস্ত খতুর শেষে 
বলবান্ শ্রীক্মঝতু আপিল। সে দিনরাত তোঁমার পথের 

পানে চাহিয়। থাকে জীবনের দারুণ আশা সেই জন্তই নাশ 

হইতেছে না। সখীর! আর কত প্রবে।ধ দিয় তাহাকে 

রাখিবেন-চার মাস বহিয়া৷ গেল (অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, 

ফাল্তন )। গোবিন্দদাপ বলিতেছেন আমিই বা আর কত 

সম্বাদ লইয়া যাইব? আমার অবস্থা নিরুপায় হইয়াছে । 

৬৪৬ 

বাড়ী 

করতলে বদন-টাদ রহ খীর। 

অহনিশি লোচনে ঝরতহি নীর ॥ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

বিগলিত নিন্দ, বহই ঘন শ্বাস। 

দিনে দ্রিনে খিন তনু জীবন নৈরাঁশ। 

এ হরি অবহথ' অবধি বহি যাই। 

বিঘটনে শপতি মরতি জনি বাই ॥ 

কমলিনি-কিশলয় শেজ বিছাই। 
সহচরি মেলি শুতাঁয়লি তাই ॥ 

শতগুণ মদন-দহন তহি' ভেল। 

সো তন্ছ-পরশে২ ভসম ভই গেল ॥ 

চন্দন পরশে চমকি ধনি উঠইশ। 

হিমকর-কিরণে মুবছি মহি লুঠই ॥ 
গোঁবিন্দদাস কহ নিরদয় কান। 

এত পরমাঁদ তুহু' জানি ন। জান' ॥ 

সা. প. (১)--২৩৯ 

ক. বি. ১৮৯৫ 

ওর ১৭২৭ এব? ১৯১৭ 

সমূদ ৩3৫ 

পাঠান্তর-_সমুদ্র (১) নীদ (২) অন্তাপে (৩) চন্দন 
পবনে চমকি ঘন উঠই (৪) গোবিন্দদাঁন কহ মুগধল কান। 

এত পরমাদ তোঁহে কি জান ॥ 

মন্তব্য শ্রীরাঁধাঁর চিস্তাদিদশ! মিলিত ব্যাধিদশার 

কথ। বর্ণনা করা হইতেছে । ভক্তিরসাম্বতসিম্ধৃতে ইহা? 

সম্বন্ধে বল! হইয়াঁছে__ 

দোৌষোব্রেকবিয়োগাছৈ ব্যাধয়ো যে জরাদয়: 

ইহ তংপ্রভবে। ভাবে। ব্যাধিরিত্যভিধীয়তে । 
অত্র স্তস-শ্নথাঙ্গত্ব-শ্বাসোতাপ-ক্মাদয়ঃ ॥ 

( দক্ষিণ 918৪ ) 

অর্থাৎ দৌঁষাঁতিশয্য এবং বিচ্ছেদাদি দ্বারা যে জরাদি 

উৎপন্ন হয় তাহাকে ব্যাধি বলে। কিন্তু এ স্থলে তছুৎপন্ন 

ভাঁবকেই ব্যাধি বলা যাঁয়। ব্যাধির লক্ষণ হইতেছে 

স্তস্ত ( জড়ভাঁব ), অঙ্গশিধিলতা, শ্বান, উত্তাপ, গ্লানি 

প্রভৃতি। 

ব্যাখ্যা শ্রীরাধার চন্দ্রবদন করতলে ন্যস্ত রহিয়াছে 

(গালে হাত দ্িয়৷ বসিয়া আছেন )। দিবারাত্র চোখ দিয়া 

জল পড়িতেছে। নিদ্রা দূর হইয়াছে, নিঃশ্বাস জোরে 
জোরে পড়িতেছে। দিনে দিনে দেহ ক্ষীণ হুইভেছে, 

জীবনে নৈরাশ্ত জন্মিয়াছে। হরি! এখন তুমি যে অবধি 
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|নিদ্দেশ করিয়া আসিয়াছিলে, তাহা বহিয়। যাইতেছে। 
তোমার শপথ লইয়। বলিতেছি তুমি না গেলে রাই মরিয়া 

ধাইবে। তাহাকে এখন সখীরা কমল ও কিশলয়ের শযা। 

ব্ছাইয়। শয়ন করাইতেছে। তাহাতে কিন্তু মদনের 

জালা শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। দেহের স্পর্শে তাহ! ভম্ম 

হয়া গেল। চন্দন স্পর্শে স্রন্দরি চমকিয়। উঠে আর 

চন্দ্রের কিরণে মুচ্ছিত হইয়। মাটাতে লুটাঁয়। গোবিন্দদাঁপ 

বলিতেছেন_হে কানাই, তুমি নিতাস্ত নিষ্টর, এত 
বিপদের কথ। তুমি জানিয়াঁও জাঁনিতেছ না। 

৬৪৭ 

দেশাগ 

কাননে কামিনি কোই না যায়। 

কাঁলিন্দি-কুল কল্পতরু-ছাঁয় ॥ 

কুগু-কুটির মীহ1 কান্দই কোই। 

করে শির হাঁনই কুস্তল ফোঁই ॥ 

নলিনি-নারিগণ নাশল নেহ। 

নবিন নিদাঁঘে না জীবই কেহ ॥ 
নবনী-নিন্দিত নব নব বাঁলা। 

নাঁগল বিরহ-হুতাঁশন জাল! ॥ 

গলত গাত গীরত মহি মাঁহ। 

গুরুতর গিরিষ অধিক ভেল তাহ ॥ 

গোকুলে গোপ-রমণি অছু ভেল। 

গরল-গরামনে গোবিন্দ গেল ॥ 

ক. বি. ২৪৩০ ও ২৪৭২ তরু ১৭২৮ 

ব্যাখ্যা--তোমার লীলাঁবিলাপের স্মৃতি আরও উজ্জল 

হইয়া অধিকতর সম্ভাঁপ দিবে এই ভয়ে কোন ব্রজগোপী 

আর কাননে অথব] যমুনার কুলের কল্পতরুর ছায়ায় যায় 

না। তাহারা কুষ্ধ কুটারের মধ্যে বসিয়া চুল ছি'ড়িয়। মাথায় 

করাঘাঁত করিয়া ক্রন্দন করে। প্রেম পদ্মিনীতুল্য নারী- 

দিগকে বধ করিল । একে তাহার অত্যন্ত সন্তগ্ত, তাহার 

উপর আবার নবীন গ্রীক্মে আরও তাপ বৃদ্ধি হওয়ায় কেহই 

৩১৪ 

বাচিবে না। এই সব নবীন। বালার দেহ নবনীত 
অপেক্ষাও স্বকোমল, তাহাদের উপর বিরহন্ূপ অগ্নির 
জাল! লাগিল। সেইজন্য তাহাদের গাত্র যেন ( ঘণ্মকূপে) 

গলিয়া গলিয়া মাঁটীতে পড়িতেছে। গুরুতর গ্রীন্মে 

তাহ! আরও বৃদ্ধি পাইল। গোকুলে গোপ রমণীদের 

তে। এই অবস্থা হইল; তাই গোবিন্দাঁস আর নিজের 

প্রাণরক্ষ। কর নিরর্থক ভাবিয়। বিষ ভক্ষণ করিতে 

গেলেন। 

৬৪৮ 

মুত 

উয়ল নব নব মেহ। 

দুরে বহু ঠ্যামর দেহ॥ 

তঠি ঘন বিজ্বরি উজোর 

হরি রহ নাগবি-কোর॥ 

চাতক পিউ পিউ বোল। 

শুণইতে জিউ উতরোল ॥ 

দাদুর উনমত ভাঁষ। 

বিরহিণি জিবন ভুতাঁশ ॥ 

দারুণ পাউখ কাঁল। 

জীবন ভেল জনজাঁল ॥ 

এছন ভেল দুরধিন। 

অন্বর রবি-শশি-হীন ॥ 

কে। কহে কাক পাখ। 

চলতহি' গোবিন্দদাঁস ॥ 

সা. প. (১)- ২৪১ 

ক. বি. ১৮৯০ 

ব্যাখ্য।-_বর্দাক।লে আকাঁশে নব নব মেঘের উদয় 

হইল; কিন্তু সেই শ্ামলদেহ শ্রীকৃষ্ণ দূরেই রহিয়া গেলেন। 
এখন ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাইতেছে (প্রাণ কাপিয়। 

উঠিতেছে, কাহারও আশ্রয় চাহিতেছে)। কিন্ত হবি 

মথুরানাগরীদের কোলে রহিলেন। চাঁতক পিউ পিউ 

শব্দ করিতেছে ; তাই আমার প্রাণ উত্ল! হইতেছে। 

ভর ১৭৩১, মম ৩২২ 



৩২৩ 

ভেক অনবরত উন্মত্তের মতন শব করিতেছে; তাহাতে 

বিরহিণীর জীবন হ। হুতাশে ভরিয়া যাইতেছে । দারুণ 

বর্ষাকাল, জীবন জঞ্জাল-স্বরূপ হইল । আজ এমনি দুর্দিন 

যে আকাশে চন্দ্র সুর্য কিছুই নাই। এ সংবাদ কার 
কাছে কে বলিবে? গোবিন্দদাস যাইতেছেন। 

৬৪৯ 

ধানশী 

তুছ' বিছুরলি গোরি রহলি মথুরাপুরি 

নগরে নাগরি হেরি ভোরি। 

গগনে জলদ হেরি মনে মনরথ করি 

বিরহ-সাঁগরে ধনি বোরি ॥ 

শুন কানাই, করুণা-লব তোহে নাই । 

তোহাঁরি বিরহে ধনি নিশি দিশি বুরউ 

তুরিতে মিলহ তুহ' যাই ॥ 

ধরনি শয়ন করি সঘন নয়ন ঝরি 

সহচরি রহত অগোরি। 

দিনে দিনে দুবরি কৈছে জিবন ধরি 
গোবিন্দদাস-পছ' ছোড়ি ॥ 

ক. বি. ২৪৩১ 
সা প. (১)--২৩৭ 

ব্যাখ্যা- হে মাধব! তুমি মথুব! নগরের নাগরা 

দেখিয়া উন্মত্ত হইলে; গৌবীকে ভুলিয়া! তাই মথুরা- 
পুরীতেই রহিয়। গেলে । আকাশে মেঘ দেখিয়! সুন্দরীর 

মনে অভিলাষ জন্সিতেছে, কিন্ত তাহাকে বিরহসাগরে 

ডুবিতে হইতেছে । শুন কানাই, তোমার মনে করুণার 

বিন্দুমাত্র নাই। তোমারই বিরহে হ্বন্দরি দিনরাত 

কাদিতেছে। শীঘ্র তথায় যাঁইয়! তাহার সহিত মিলিত 

হও । তাহার সথীরা তাহাকে মাটাতে শোয়াইয়া 

আগুলাইয়! রাখিয়াছে, তাহারাও অনবরত রোদন 
করিতেছে । সে দিন দিন এত দুর্বল হইয়া পড়িতেছে যে 

কিন্ধপে গোবিন্দদাসের প্রতৃকে ছাড়িয়া! বাঁচিবে তাহাই 
ভাবনা হয়। 

সমুদ্র ৩২৭ , তরু ১৭৩৯ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

৬৫০ 

শ্রীরাগ 

ভাঁল ভেল মাধব তুহু রহ দুর । 
অযতনে ধনিক মনোরথ পৃর ॥ 

কী ফল অন্বরে হিম খতু রাতি। 

ধাঁহ। শৃতলি কিশলয়-দল্ পাতি ॥ 
কী ফল নিয়ড়ে হুতাঁশন মন্দ। 

নিতি নিতি উদয়ত গগনহি চন্দ | 

কাহে সিনায়ব উতপত বারি। 

নয়নহি তাপিত সলিল উভারি ॥ 

এছন গনইতে তুয়! গুণ-কোটি। 

মানল পৌখলি যামিনি ছোটি ॥ 

সবে নাহি সমুঝিয়ে দিনকর-রীত। 
কিয়ে শীতল কিয়ে তপত-চরীত ॥ 

গোবিন্দদাঁস কহ এতই সন্বাদ। 
তন্ন জীবন দুহছু' ধনিক বিবাদ ॥ 

সা. প. (১)---২৫২ 

ক. বি. ২৪৩৪ 

শব্দার্থ_উভারি-_-ঢালিতেছে। 
ব্যাখ)1_শ্রীরাধা বিরহে কিরূপ বিবশ হুইয়াছেন 

তাহাই মাধবের নিকট সখী বলিতেছেন। মাধব! বেশ 

ভাঁলই হইল যে তুমি দুরে রহিলে ; ইহাতে বিনা যত্বেই 
সুন্দরীর অভিলাষ পূর্ণ হইল। আকাশে হিমখতুর নাকি 
উদয় হইয়াছে? তাহাতে কি ফল? শীতের রাঁতেও 
তাহাকে বিরহ জাঁলার উপশমের জন্য কিশলয়-দল 

পাঁতিয়া বিছানা করিতে হইয়াছে (তাহাকে আর 

শীত নিবারণের জন্য কোন গরম কাপড় ব্যবহার 

করিতে হইল ন1)। শীত নিবারণের জন্য নিকটে 

অল্প আগুন বাখিয়। কি হইবে। টাদই রোজ বোঁজ 

আকাশে উঠিতেছেন (চাদই যথেষ্ট দপ্ধ করিতে পারেন )। 

গরম জলে আন করানোরই ব৷ দরকার কি? নয়নই 
তপ্ত জল ঢালিতেছে। পৌষের রাত্রি খুব বড়, কিন্ত 

তোমার কোটি কোটি গুণ ম্মরণ করিতে করিতে 

তরু ১৭৫২ 



গৌবিন্বদাসের পদাবলী 

প্বাধার নিকটে উহা! অত্যত্ত ছোট বলিয়া মনে 

£ইতেছে। কেবল একমাত্র সুর্যের রীতিটা বুঝ 
পাইতেছে না--উহ্ার স্বভাব শীতল কি গরম? (চন্দ্রের 

তল কিরণই যখন তাহার নিকট আগুনের মতন 

বাধ হয়, তখন সুর্যের তাপ নিশ্চয়ই তাহার নিকট 

গলহা মনে হইবে; কিস্তু উহা তিনি নির্বিকারে 

[হা করিতেছেন দেখিয়া মনে হয় যে তাহার 

দেহ এখন আর শীত-গ্রীষ্মের প্রকোপে আর্ত হয় না; 
টহা বৈবস্ঠভাব পাইয়াছে) । গোঁবিন্দদা মাধবের 

নকট এই সব খবর দিয়! বলিতেছেন যে স্থন্দবীর দেহের 

দঙ্গে প্রাণের যেন বিবাঁদ বাঁধিয়াছে, দুইজন একসঙ্গে আর 

সসবান করিতে চাহিতেছে না। 

৬৫১ 

পাপী শাঙন মাস। 

বিরহিনি জিবন নৈরাশ ॥ 

নৈবাশ বাসর রজনি দশ দিশ 

গগনে বারিদ বাম্পিয়]। 

ঝলকে দামিনি পলকে কামিনি 

হেরি মানস কম্পিয়৷ ॥ 

পাঁপ ডাহুকি ডুকে ভাকই 

মউর নাচত মাতিয়।। 

একলি মন্দিরে অনিদ লোচনে 

জাগি সগরিহ রাতিয়। ॥ 
তরু ১৮০৬ 

শব্দার্থ_ঝলকে দামিনি ইত্যাদি__বিছ্যুৎ 
চমকাইতেছে, তাহ] দেখিয়া কামিনীর মন প্রতি মুহুর্তে 

কাপিয়া উঠিতেছে। জাগি সগরিহ রাতিয়া_সার। রাত্রি 

সে জাগিয়া থাকে। 

৬৫২ 

বাতি দিবসে রহ ধন্দ। 

ভারে বাদর মন্দ ॥ 

৪১ 

৩২১ 

মন্দ মনসিজ মনহি দহ দহ 

দহই মারুত মন্দ। 
তরল জলধর বরিখে ঝরঝব 

হাঁমারি লোচন ছন্দ ॥ 

উছল ভূধর পুরল কন্দর 

ছুটল নদ নদি পিন্ধুয়]। 

হাম সে কুলবতি পরক যুবতি 

গমনে জগ ভবি শিন্দুয়! ॥ 

তব ১৮৯০৭ 

ব্যাখ্যা ধন্দ_স্তব্ধ হইয়।জড়বহ বপিয়! থাকে । দহই 

মারুত মন-মৃছুমন্দ পবন শীতল না করিয়া অঙ্গ দগ্ধ 

করে। উছল ভূধর পুরল কন্দর--পাহাড়েব ঝণাগুলি 

হইতে অনবরত জল পড়ায় পাহাড় যেন উচলিয়। 

পড়িতেছে ; তাহার গুহাঁসমূহ জলে পূর্ণ হইল। গমনে 

জগভরি নিন্দুয়।-_-আমি যদি বিরহের জালায় অস্থির হইয়! 

শ্রীকষ্ণের নিকট গমন কণ্ধি ভাহা হইলে জগৎ ভরিয়। 

নিন্দা হইবে। 

৬৫৩ 

পাহিড়া-ধানশী 

আঘণ মাপ রাস রস-সায়র 

নাঁয়র মথুর। গেল । 

পুর-রঙ্গিনিগণ পুরল মনোরথ 

বুন্দাবন বন ভেল ॥ 

আগুল পৌষ তুষাঁর-সমীরণ 
হিমকর-হিম অনিবাঁর । 

নাগরি-কোরে ভোরি রহ নাগর 

করব কোন পরকার ॥ 

মাঘে নিদাঘ কউন পতিয়ায়ব 

আতপ মন্দ বিকাশ। 

দিনমপি-তাঁপ নিশাপতি চোরল 

কাহ্ু বিহ্নু সঘন হতাশ ॥ 



৩২৭ গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

ফাগুনে গুনিগুনি গুণমণি-গুণগণ 

ফাগুয়া-খেলন রঙ্গ । 

বিরহ-পয়োধি অবধি নাহি পাইয়ে 
ছুরতর মদন-তরঙগ ॥ 

আওত চৈত চীত কত বারব 

খতুপতি নব পরবেশ। 
দারুণ মনমথ ফুল-শরে হানই 

কানু রহল দুর দেশ॥ 

মাধবি মাস সাধ বিধি বাঁধল 

পিককুল পঞ্চম গান । 

দখিন দারুণ পবন নহি ভায়ত 

ঝুরি ঝুরি না রহ পরাণ ॥ 

জেঠহি মীঠ কহত সব রঙ্গিনি 

চন্দন চান্দনি রাতি। 

শীতল পবন মোহে নাহি ভাওত 

দারুণ মনমথ-শাতি ॥ 

মাস আষাঢ় গাঢ় বিরহাঁনল 

হেরি নব নীরদ পাতি । 

নীরদ-মুরতি নয়নে যব লাগয়ে 

নিঝরে ঝরয়ে দিন বাতি ॥ 

শাঙনে সঘনে গগনে ঘন গরজন 
উনমত-দাতুরি-বোল। 

চমকিত দাঁমিনি জাগয়ে কামিনি 

জীবন কহি লোল ॥ 

ভাদরে দর দর দারুণ দুরদিন 

ঝাপল দিনমণি চন্দ। 

শীকর নিকরে থীর নহ অন্তর 

দ্হই মনোভব মন্দ ॥ 

আশিন মাসে বিকশিত-পছুমিনি 

সারস-হংস-নিসান । 

নিরমল অন্বর হেরি স্থধাকর 
ঝুরি ঝুরি না রহে পবাণ ॥ 

কাতিক মাস নিরাশ কয়ল বিধি 

লীলাময় রস-রাঁস। 

নিকরুণ কান কোন পতিয়ায়ব 

কহতহি' গোবিন্দদাস ॥ 

সা. প. (১)-৭৫, ক. বি. ১৮৫৪ তর ১৮১৪, সমুদ্র ১৮১৫ 

ব্যাখ্যা-_অগ্রহায়ণ মাসে রসের সাগর-্বরূপ আধান 
নাগর মথুরায় গেলেন। তাহার গমনে নগরের বজিণীদের 
মনোবাসন। পূর্ণ হইল, কিন্তু বৃন্দাবন আজ যথার্থ ই : 
পরিণত হইল। পৌষমাসের কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়৷, 
চন্দ্রের শীতলতাকে কিছুতেই নিবারণ কর) যাইতেছে ন: 
এমন সময়ে নাগরীর কোলে নাগর মত্ত হইয়া বৃহিল, 

আমি কি করিব কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতে 
না। মাঘ মাসে যে গরম বোধ করিতেছি ইহা কে 

বিশ্বাস করিবে? রৌদ্র তো স্নান, কিন্তু স্ুধ্যের তাঁপ যে 

চন্দ্র চুরি করিয়াছে (চন্দ্র বিরহজাল] বৃদ্ধি করিতেছে 

কার বিরহে ভীষণ আগুনের জাঁলা। ফাস্তন মামে 

সেই গুণমণির গুণপমূহ গুনগুন করিয়া গান করিতে 
করিতে তাহার ফাগুয়া খেলার রঙ্গরসের কথ। মনে উঠে। 

তাহাঁতে মদনের তরঙ্গ এমন প্রবল হয় যে বিরহসাগরের 

শেষ কোথায় তাহ! আর বুঝিতে পারি না। খতুরাজ 
বসন্ত চৈত্র মাস রূপে আবিভূত হইল ; এখন মনকে কত 

বুঝাইব? দারুণ মদন ফুলশরের দ্বারা আমাকে আঘাত 

করিতেছে-- (তাহাকে পরাস্ত করিতে পারে এমন ) কানাই 

দূরদেশে রহিয়া গেল। বৈশাখ মাসে বিধি বাদ সাঁধিল, 
কোকিলের পঞ্চম তানে গান করিতেছে । কিন্তু মলয় 

সমীর ভাল লাগে না; কাদিয়। কাদিয় প্রাণ আর রহে 

ন1া। আমার সধীর। বলে জ্যেষ্ঠ মাস বড় মিষ্ট, বিশেষ 

করিয়া চাদনি বাত্বি চন্দন-তুল্য। শীতল পবনে আমার 

রুচি নাই, উহাকে মন্মথের দারুণ শান্তি বলিয়া মনে 

হয়। আষাঢ় মাঁসে নৃতন মেঘের দল দেখিয়া! বিরহাঁনল 

গাঢ় হইয়া উঠে। মেঘের চেহার। দেখিলে চোখ দিয়া 

দিনরাত জল ঝরে। শ্রাবণ মাসে সশব্ধে গগনে মেঘ 

ডাকে। ভেকীর। পাগলের মতন ডাঁকিতে থাকে, 
বিছ্যুৎ চমকিয়] উঠে, কামিনী জাগিয়! রাত্রি কাটায়-_ 

তাহার কণ্ঠে জীবন যেন ছুলিতে থাকে (যুক্ ধুক্ 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

₹দে)। ভাত্র মাসে দারুণ দুর্দিন, হ্র্য চন্দ্র মেঘে 
নাক! ; জলের ঝাপটায় মন স্থির থাকে না, ছুষ্ট মদন 

ছাল! দেয়। আশ্বিন মাসে পদ্মফুল ফোটে, সারস ও হংস 
ঢাকতে থাকে ; নিশ্বল আকাশে চক্র দেখিয়া কাদিতে 

চাদিতে প্রাণ বাঁচে না। কাত্তিক মাসে লীলাময়ের 

[সরস হইতে বিধি বঞ্চিত করিল। গোবিন্দদাস বলেন 

কানাই করুণাহীন। কিন্তু এ কথা কে বিশ্বাস 
করবে? 

৬৫৪ 

স্থহই 

ঘুমে আলাপয়ে কত পরবন্ধ । 

রভসে আলিঙ্গই করি কত ছন্দ। 

জাঁগরে নিয়ড়ে না হেরি তোহে কান। 

সো বস-পরশ সপন করি মান ॥ 

এ হরি তে। সঞ্জে রহত বিচ্ছেদ । 

বিপরিত-চরিতে বাঢ়ায়মি খেদ ॥ 

ভরমে পুছয়ে তোহে মরমক বোল । 

উতর ন। শুনইতে জিউ উতরোল ॥ 

পুন উতকন্ঠিত করইতে কোর । 
দুরে বহু পরশ দরশ ভয়ে চোর ॥ 

এছন নিতি নিতি কত অন্গুতাপ। 

পর সমুঝায়ত ইহ বড় তাপ॥ 

গোবিন্দদাঁস কহ কি ফল সম্বাদ। 

ঘতএ পিরিতি ততয়ে পরমাদ ॥ 

1. প. (১) ২৫০ 

চ. বি. ২৪৩৬ 

ব্যাখ্যা _-সখীগণ প্রীরাঁধার দ্িব্যোন্সাদের কথ। শ্রীকঞ্চের 

নিকট বলিতেছে। সে ঘুমের মধ্যে কত প্রকারে তোমার 

পঙ্গে আলাপ করে, আনন্দভরে কত রকমে তোমাকে 

আলিঙ্গন করে। অবশেষে ঘুম ভাঙ্গিয়! জাগিলে তোমাকে 

কাছে দেখিতে ন। পাইয়! সেই সরস স্পর্শকে স্বপ্ন বলিয়! 

মনে করে। হবি, তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ থাঁকে. তে। তাই 

সমুদ্র ৩৭৩, তরু ১৮৩০ 

৩২৩ 

থাকুক, তাহীর মধ্যে আবার (ম্বপ্পে) মিলন ঘটাইয়। 
খেদ বাড়াও কেন! ভ্রমবশে সে তোমাকে অস্তরের কথ। 

বলে, আর উত্তর ন। পাইয়! উতলা হয়। ফের তোমার 
আলিঙ্গন পাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয় কিন্তু স্পর্শ দূরে 
থাকুক পাছে (হ্বপ্রে ) দর্শন হয়, এই ভয়েই চোরের মতন 

থাকে। এইরূপ প্রতাহ তাহার কত ছুঃখ, কত কষ্ট 

সব চেয়ে বড় কষ্ট এই যে পরে তাহাকে প্রবোধ 

দিতে আসে। গোবিন্দদাস বলেন আর সম্বাদ দেওয়! 

বিফল ; যত বেশী প্রেম হয় তত গভীর বিপদ । 

৬৫৫ 

পঠমঞ্জরী 

যব দু ১ লাল নব নব নেহ। 

কেন ন! গুনল পরবশ দেহ ॥ 

অব বিহি ভাঙ্গল মো সব মেলি। 

দরশন দুলহ দূরে রহ কেলি ॥ 

তু পরবোধবি রাইক সজনি। 
খৈছনে জীবয়ে ছুয় এক রজনি ॥ 
গনইতে দ্িবন অধিক গণি দেখং। 

মেটি শুনায়বি দুয় এক রেখ ॥ 

লিখইতে হৃদয়ে উঠয়ে যছু রীত। 

নিজ করে লিখইতে নাহি পরতীত ॥ 

কতয়ে সম্বাদবত পর-মুখে বাণী। 

কি কঠিতে কিয়ে পুন হোয়ে ন। জানি ॥ 

এতনু নিবেদলু তুয়া পায়ে কান। 

গোবিন্দদাম ভাহে পরমাণ ॥ 

সা. প. (১)--২৪৬ সমু ৩৬৭, তর ১৬৩৩ 

ক. বি. ২৪৫৮ 

পাঠান্তর- সমুদ্রে (১) তৃছ' হে (২) গণইতে অধিক 

দিবস গণি লেখ (৩) তাহে কি সম্বাদব। 

লিখইতে হৃদয়ে উঠয়ে যছু রীত। 

নিজ কর লিখইতে নাহি পরতীত ॥ 

এই ছুই চরণ পদাম্বতমুত্রে নাই। 



৩২৪ 

রাধামোহন ঠাকুর “যব তুহ্ হে লায়ল+ বাক্যের টাকায় 
লিখিয়াছেন যে “লায়ল' স্থানে কোথাও কোথাও বাঢ়ায়ল 

পাঠ দেখ! যায় (লায়ল অবর্ধয়তাং বাঁঢ়ায়ল ইতি পাঠঃ 

কুচিদ্বস্ততে )। ভণিতাঁর আগের চরণে বোধ হয় বাঁধামোহন 
“দিন ছুয়ে মিলব তুয়। পায়ে কান” বা অন্ুবূপ কোন চরণ 

পাইয়াছিলেন । তাই তিনি লিখিয়াছেন--“দিবসছয়ানস্তরং 

যদগমিস্ব1মি তত্রায়ং গোবিন্দদাঁসঃ সাক্ষীত্যাভোগার্থঃ |” 

ব্যাখ্যা- শ্রাকষ্চ সখীকে বলিতেছেন--যখন ছুইজন 
নব নব প্রেম স্থাপন করিলাম, তখন কেহই ভাবিয়। 

দেখি নাই যে দেহ নিজের বশে নয়, পরের বশে । এখন 

বিধাঁত। সেই সব মিলন ভাঙ্গিলেন ; এখন কেলিবিলাস 

দুরে থাকুক, একবার দর্শনলাভও ঘটে না। সখি! 

তুমি যাইয়। রাইকে প্রবোধ দাও, যেন সে দুই এক 
রাত্রি অন্ততঃ বাচিয়। থাকে । (আমার ত্রজে ফিরিতে 

কতদিন বাকী আছে তাহ) গণনা করিতে যাইয়া 

যদি বেশী দিন বাকি আছে দেখ, তাহ হইলে দুই একটা 

রেখা মুছিয়। দিয় শুনাইও। (যত দিন কৃষ্ণ বাহিরে 
থাকিবার কথ ততগুলি দাগ যেন দেওয়ালে কি মাটির 

মেজেতে কাট। হইয়াছিল। এক একদিন যায়, আর 

এক একটি রেখ মুছিয়া ফেল! হয় )। ( আমি তাহাকে পত্র 

লিখিতে চাহি) কিন্তু লিখিতে গেলে মনে যেরূপ ভাবের 

তরঙ্গ উঠে, তাহ!তে নিজ হাতে লিখিতে সাহসী হই না৷ 

(নিজের উপর প্রতীতি ব৷ বিশ্বাস রাখিতে পারি না )। 

আর পরকে দিয়াই বা কত খবর পাঠান যায়? সেকি 

বলিতে কি বলিবে এই ভাবিয়া ইহার পূর্বে কোন লোক 
পাঠাইয়াও খবর দিবার চেষ্টা করি নাই। গোবিন্দদাঁস 

বলিতেছেন যে তিনি সাক্ষী আছেন যে, হে বাধে! 
তোমার পায়ে এই সব কথ। কাঁনাই নিবেদন করিলেন। 

৬৫৬ 

শ্রীরাগ 

এক দিবস হাম মথুর। সমীগম 
পন্থহি দরশন ভেল। 

গোবিন্দদাসের পদ্দাবলী ও তাহার যুগ 

তোহারি চরিত কত পুন পুন পৃছত 

লোরে নয়ান ভরি গেল ॥ 

স্ন্দরি সুপুরুষ বিদগধ সোয়। 

কানুক হৃদয় সবহু' হাম জানলু 
তিলেক ন। বিছুরই তোয় ॥ 

পীত-নিচোলে নয়নযুগ মোছই 
ফুকরি করি কত বোয়। 

উরপর পাঁণি হানি খিতি লুঠই 
পুন পুন মুরছিত হোঁয় ॥ 

তুয়া বিনে রাতি দিবস নাহি জানত 

অতয়ে বুঝলু অন্মানে । 

মোঁহে বিছুরল বলি কতহু' না রোয়ত 

গোবিন্দদাস পরমানে ॥ 

ক. বি. ২৪৩৭ তরু ১৮৪৮ 

ব্যাখ্যা সখী আপিয়। শ্রারাধাকে বলিতেছেন__ 
একদিন মথুর। যাইবার পথে তাঁহার সহিত আমার দেখ 

হইল। তোমার কথ। জিজ্ঞাসা করিতে করিতে অশ্রজলে 

তাহার নয়ন ভরিয়া! গেল । হে সুন্দরি ! সেই স্থপুরুষ বিদগ্ণ 
ব্যক্তি বা রসিক জন। কানুর মনের কথ। আমি সব জানিতে 

পারিয়াছি, সে তোমাকে একতিলও ভুলিতে পারে নাই। 

সে তাহার পীতবাসে নয়নদ্বয় মুছিয়া কত ডুকরিয় 
ডুকরিয়। কাদিতে লাগিল। বুকে করাঘাত করিয়। 

মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া বারবার মুচ্ছিত হইল। দে 
তোমার বিহনে বাত্রিদিন কোঁথ! দিয়! যায় জানিতে 

পারে না ইহা অন্গুমানে বুঝিলাম। “আমাকে বাঁধ 

ভুলিয়া গিয়াছে" বলিয়া কত কার্দিল। গোবিন্দদাস 

ইহার সাক্ষী । 

৬৫৭ 

মল্লার 
কি কহব রাইক লেহা। 

তুয়। গুণ গনি গনি দশমী দশাশ্রমী 
ছুরবল ভেল নিজ দেহা ॥ 



গোবিন্দদাসের পদাবলী ৩২৫ 

মাধব তুহু ঘব আওলি মধুপুর 
বাইক অথির পরাণ। 

কানু কানু করি ফুকরই হুন্দরী 

দিন রজনী নাহি জান ॥ 

অঙ্গুলিক মুদ্দরি সোঁই ভেল কঙ্কণ 

ক্কণ গীমক হার। 

টাদ কলাসম দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল 

হাঁস শ্বান ভেল সার ॥ 

এছন বচন শুনল যব মাধব 

চলইতে পদযুগ কাঁপি। 
প্রেমভরে পস্থ বিপথ ন] দরশই 

লোরে নয়নযুগ ঝাপি ॥ 

নিভৃত নিকুণ্ধে মিলল ঘব মাধব 

তুবিতহি বাইক পাশ। 
কাঙ্গক হৃদয় নিগড় ভূজ বন্ধন 

কহতহি' গোবিন্দদাঁস ॥ 

₹. বি. ২৪ ৩৮ 

ব্যাখযাঁ-দশমী দশাআমী_দশমী দশ।র (মৃত্যুর ) 
আশ্রয় লইয়াছে। অঙ্গুলিক মুদবি ইত্যাঁদি-_বাঁধার দেহ 

এরূপ ক্ষীণ হইয়াছে যে অঙ্গুরি এখন কঙ্কণ হইল; হ।তের 

কম্কণ গলার হার হইল। 

৬৫৮ 

ধানশী 

যামিনি জাগি জাগি জগ-জীবন 

জপতহি যছুপতি নাম। 

যাঁম যামযুগ যৈছন জানত 

জর জর জীবন মান ॥ 

ঝুরত গৌর-কিশোর । 
ঝাঁকত ঝবীকয়ে ঝর ঝর লোচনে 

ঝ.রি পূরব-রসে ভোর ॥ 

চম্পক-গৌর চাদ হেরি চমকই 

চতুর ভকতগণ চাহ। 

চলইতে চরণে চলই নাহি পাঁরই 

চকিতহি চেতন চোরা ॥ 

ছলছল নয়ন ছাঁপি করযুগল 

ছোড়ল বজনিক নিন্দ। 

ছোঁড়ব নাহ জগত-জীবন ছদ 

ন। কহ দাস গোবিন্দ ॥ 

ক. বি. পূ: 1,০ ক ১৮৮৭ 

শবার৫_বঝাকত-হ1ঙ প| ছুড়িয়।। ঝীকয়ে-_ 
হুখের কথ! বলেন। 

ব্যাখ্যা এই পদটি দশ দখ।র অন্তগত জাগরণ দার 

গৌরচন্দ্রিকার পদ। জগতের জীবনন্বরূপ শ্রিচৈতগ্ঠ 

যদুপতি কৃষ্ণের নাম জপিয়। রাত্রি জাগিয়। কাটান । 

প্রতি যাম ব। প্রহরে জীবনকে জজ্জর বলিয়া মনে কষেন। 

গৌরকিশোঁর কাঁদিতেছেন। ভিশি পূর্নলীলার বশে 
বিভোর হইয়া (র।ধাভাবে ) হত প। ছু ড়িয়।( ঝাকত) 

কাঁদিতে ক।দিতে দুঃগের কথ। বলেন। চম্পকবর্ণের 

গৌরাঙ্গ চন্দ্র দেখিয়। চমকিয়! উঠেন, চতুর ভক্তগণ 
চাহিয়। থাকেন । চলিতে যান, কিন্তু চপিতে পারেন ন1; 

সহম। চেতন! হান । ছুই হাতে ছলছল নয়ন ঢাঁকিয়। 

রাক্রিকালে নিদ্র। যাওয়া ছাড়িলেন। গোবিন্দদাস 

বলিতেছেন যে জগতের জীবন শ্রচৈতন্ত নিজের ছল। 

ছাঁড়িবেন না। 

৬৫৯ 

দাক্ষিণাত্য খর।গ 

কু কুপ্ধর ভেল কোকিল শে।কিল 

বন্দাবন বন-দাব। 

চন্দ মন্দ ভেল চন্দন কন্দন 

মাক্ষত মারত ধাব ॥ 

কতয়ে আরাধব মাধব। 

তোহে বিশু বাধাময়ি ভেল রাধ। ॥ 

কম্বণ ঝস্কণ কিছ্ছিণি শঙ্কিনি 

কুগুল কুগুলি-ভান। 



৩২৬ 

যাবক পাবক কাজর জাগর 

মুগমদ মদ-করি মান ॥ 

মনমথ মনমথে চঢ়ুল মনোরথে 

বিষম কুস্বম-শর জোরি। 

গোবিন্দদাঁস কহয়ে পুন এতিখণে 

না জানিয়ে কিয়ে ভেল গোরি ॥ 

সা. প. (১) ২৪৯ সমুদ্র ৩৪১, তরু ১৮৯৩ 

ক. বি. ২৪৪১ 

শব্দার্থ _কুগ্তর-_হস্তী। শোকিল-_শোৌককারক। 
বনদাব_-বনের দাঁবাগ্নি তুল্য। কন্দন- ক্রন্দনজনক | 

ঝঙ্কন--উদ্বেগজনক । শঞ্ষিনি__-শঙ্কাদায়িনী। কুগুলি-ভাঁন 

_সাঁপের মত মনে হইতেছে । যাবক-_আঁলত।। পাবক 

_-অগ্নি। কাজর জাগর--কাজল জাগরণ-কারক । মৃগমদ 

মদ করি মাঁন--কন্তরীকে মদমত্ত হস্তী বলিয়া মনে করে। 

ব্যাখ্যা মাধব তোমার বিহনে বুন্দাবনের কুঞ্জ বন্ 

হত্তীর ন্যায়, কোকিল শোকজনক এবং বৃন্দাবন দাঁবাগ্রি- 

তুল্য হইল। চন্দ্র এখন মন্দ, দুষ্ট চন্দন ক্রন্দনজনক, দক্ষিণ 

পবন যেন ধাইয়] মারিতে আসিতেছে । মাধব! তোমাকে 
আঁর কত সাধ্যসাধনা করিব? তোমার বিরহে বাধ! 

দুঃখময়ী হইল। তাহার ক্কণ এখন উদ্বেগ বুদ্ধি করে, 

কিস্কিণী শঙ্কা বাঁড়ায়, কর্ণের কুগুল সর্পের কুগুলী বলিয়! 

মনে হয়। মন্সথ শ্রীরাধার মন মথন করিয়া তাহার 

মনরূপ রথে আরোহণ-পূর্বক তাহাকে দারুণ পুষ্পবাঁণ 

সন্ধান করিল। গোবিন্দদাস বলিতেছেন--না জানি 

গৌরাঁঙগীর এতক্ষণে কি দশ। হইয়াছে । 

৬৬০ 

শ্রীগান্ধার 

এতদিনে গগনে অখিণ রহু হিমকর 

জলদে বিজুবি রুছ থীর। 
চামরি চমরু নগরে পরবেশউ 

মদন ধনুয়া ধরু ফীরু ॥ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

মাধব বুঝলু' তোহে অবগাই। 

এক বিয়োগে বহুত পিধি সাধলি 

অতয়ে উপেখলি রাই ॥ 

কুমুদিনি-বুন্দ দ্িনহি' অব হাঁসউ 

বান্ধুলি ধরু নবরঙ্গ। 

মৌতিম-পাঁতি কাতি ধরু উজর 

কুর্ধর চলু গতি-ভঙ্গ ॥ 

তুয়৷ অনুরূপ রমিক-বর-নাঁগরি 

কে৷ ধনি মিললি ন! জানি । 

গোবিন্দদাস কহ এতহ' না জানহ 

কুবজ। অব নব বাণী ॥ 

সা. প. (১)--২৪২ 

ক. বি. ১৯৭৪ এবং ২৪৪৬ 

সমুদ্র ৩৪৩, তরু ১৯০৪ 

ব্যাখ্যা শ্রীরাধার মুখ চন্দ্রকে, কাস্তি বিদ্যুৎকে, 

কেশরাশি চমরীকে, ভর মদনধন্থুকে, নয়ন কুমুদিনীকে, 
অধর বান্ধুলীপুষ্পকে, দস্তরাঁজি মুক্তাঁপংক্তিকে ও গতিভঙ্গী 
হস্তীকে পরাজিত করিয়াছিল। এখন মাধব, তুমি বিরহের 

দ্বারা একমাত্র রাঁধাঁকে কষ্ট দ্দিলে বটে, কিন্তু এ সব বস্ত 
আনন্দিত হইল। এখন কুমুদিনী দিনের বেলাতেও 

হাস্ক, বীধুলি নৃতন রঙ্গ প্রকাশ করুক, মুক্তাপংক্তি 
উজ্জল কাস্তি ব্যক্ত করুক, হস্তী গতিভঙ্গী করিয়৷ চলুক। 

হে রুষ্ণ, তুমি যেমন রপিকশ্রেষ্ঠ, সেইরূপ কোন্ রসিক! 

সুন্দরী তুমি পাইলে জানি না। গোবিন্দদীস ইহা শুনিয়। 
বলিতেছেন-_জান ন। কি যে এখন কুক্জ নৃতন বাণী! 

৬৬৬ 

ধানশী 

নীরস-সরসিজ ঝামর-বয়না । 
তুয়া গুণ গুণইতে চমকিত-নয়ন।১ ॥ 

খেণে মুখ গোই রোই খেণে হসই। 
হিয়৷ অভিলাঁষে চলত মহি খসই২ ॥ 

এ হরি পেখলু' সে! গজ-গমনি । 

জিবইতে সংশয় কুল-বর রমনি ॥ 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

অন্ুখণ-মনসিজ মন মাহ! হনইও। 

হিমকর-কিরণহি' থির নাহি মনই॥ 

খেণে উঠে থেণে বৈসে শুতি রহু ধরণী 

বিষ-শরাঁঘাতে যেছে কাতর হরিণী ॥ 

কত যে বিছায়ব কমল-দল শেজ। 

ছটফটি শয়নে জীউ নাহি তেজঃ ॥ 

গোবিন্দ্দাস কহ শ্তামর চন্দ । 

তুরিতে মিলহ ধনি টুটউ ছন্দ 

সা. প. (১)--২৪৩ 

ক. বি. ২৪৫১ ও ২৮০৭ 

সমুদ্দ ৩:৩, তরু ১৯২১ 

পাঠীস্তর-_সমুত্রে (১) চকিত নয়ন] (২) মহি খলই 
(৩) মন মাহ খলই (৪) জিবন নাহি তেজ । 

ব্যাখ্য।-শ্রারাধার মুখখানি এখন নীরস পদ্মের মত 

হইয়াছে, উহার রং হইয়াছে ঝামার মতন। তোমার 

গুণ স্মরণ করিতে করিতে চমকিয়! তাঁকায়। কখনও মুখ 

লুকাইয়। কাঁদিতেছে, কখন হাসিতেছে। মনের ইচ্ছামত 

চলিতে যাইয়৷ মীটাতে পড়িয়া যাইতেছে । হরি! সেই 

গজগামিনীকে দেখিলাম; সেই শ্রেষ্ঠ কুলের রমণীর এখন 

বাচাই কঠিন। সর্বদা তাহার মনের মধ্যে মন্মথ আঘাত 
হাঁনিতেছে। চন্দ্রের কিরণেও সে স্থির থাকিতে পারে 

না। কখনও উঠে, কখনও বৈসে, কখনও মাঁটীতে শুইয়। 

থাকে। হরিণী যেমন বিষাক্ত বাঁণের আঘাতে কাতর 

হয়, সেও তেমনি হইয়াছে । আর নলিনীদল দিয়া কত 

শয্যা বিছাইব? সে বিছানায় শুইয়। শুধু ছটফট করে, 

জীবন ত্যাগ করে না। গোবিন্দদাম বলিতেছেন, হে 

শ্যাঁমচন্দ্র, শীঘ্র যাইয়। সুন্দরীর সঙ্গে মিলিত হও, সকল ছন্ৰ 

ঘুটুক। 

৬৬২ 

কামোদ 

তুয়৷ পথ জোই রোই দিন-যামিনি 
অতি দুবরি ভেল বাল] । 

৩২৭ 

কি রসে রিঝায়ব কৈছে নিঝায়ব 

বিষম কুন্বম-শর-জাল। ॥ 

মাধব ইথে জনি হোত নিশঙ্ক। 

ও নিতি চীদ-কলা-সম খীয়ত 

তোহে পুন চঢ়ব কলঙ্ক ॥ 

চন্দন চন্দ মন্দ মলয়ানিল 

নীর-নিষেচিত চীরে। 

কুবলয় কুমুধ কমলদল কিশলয়- 

শয়নে ন। বান্ধই থীরে॥ 

নিক পুতলি তচ্চ মহিতলে শৃতলি 

দারুণ বিরহ-ছতাঁশে। 

জীবন আশে শ্বাস বহ ন। বহু 

পরিখত গোবিন্দদাসে ॥ 

সা. প. (১)--১৪৯, পূ. বি. ১৪৫৪ সমুদ ৩৫০, তর। ১৯৩৪ 

শব্দার্থ জোই-তাকাইয়া তাঁকাইয়।। দুবরি__ 
ছুর্দল] | বিঝায়ব-হষ্ট করিব । নিঝায়ব-_ নির্ববাপিত 

করিব। খীয়ত-__ ক্ষীণ হহতেছে। 

ব্যাখ্যা. দেই বাল। তোমার পথের পানে চাহিয়া 

চাহিয়। দিন রাত্রি বদিতে কাদিতে অত্যন্ত ছুর্বল হইল। 

কি রস দিয়। তাহাকে খুশী করিব, কিরূপে তাহাকে 

বিষম মদনের শর্জাঁল। হইতে বীচাইব তাহ। জানি 

না। মাধব তুমি যেন ভাবিও ন|। যেকোন ভয়ের 
কারণ নাই। ও প্রত্যহ চন্দ্রকলার মতন ক্ষীণত! 

প্রাথ্ধ হইতেছে । সে যদি মার] যায় তবে সে কলঙ্ক 

তোঁমাতেই লাগিবে। চন্দন, চন্দ্রকিরণ, মু মন্দ মলয় 

পবন, জলে ভেজা! কাপড়, নীলোৎ্পল, কুমুদ, পল্সের 

দল, কিশলয় দিয়। রচিত শধ্য। প্রভৃতি কিছু দিয়াই 

তাহার স্থ্র্য সম্পাদন করিতে পারিতেছি না। দারুণ 

বিরহাগ্রিতে সন্তপ্ত হইয়। ননীর পুতলির মত তাহার 
তন মাটাতে লুটাইয়। থাকিল। গোবিন্দদাস পরীক্ষা 

করিয়৷ দেখিতেছেন যে তাহার শ্বাস বহিতেছে কি না 

বহিতেছে। 



৩২৮ 

৬৬৩ 

শ্রী গান্ধার ্ 

নিশি দিশি জাগরি মধুপুর-নাঁগরি 

বেশ পসাহল১ অঙ্গে। 

তুহু' স্থপুরুষবর সময় গোঙায়সি 
নব নব রদ-পরপঙগে ॥ 

মাধব তুহ যব নিকরুণ ভেল। 

মিছই অবধি-দিন গণি কত রাখব 

ব্রজবধূ জীবনশেল ॥ 

কোই ধরণিতল কোই যমুনাজল 

কোই কোই লুঠই নিকুগ্। 
এতদিনে বিরহে মরণ-পথ পেখলু' 

তোহে তিরি-বধ পুন-পুঞ্ত ॥ 

তপত মরোবরে থোরি সলিল জনু 

আকুল মফরি-পরাঁণ। 

জীবন মরণ মরণ বরু জীবন 
গোবিন্দদাপ পরমাঁণ ॥ 

সা. প. €১)--২ ৩৬ 
ক. বি. ২৪৫৫ 

তরু ১৯৩৫, সমুদ্র ৩৫৯ 

পাঠাস্তর-_সমূদ্রে (১) পশারল 
ব্যাখ্য।_-তপোত মসরোবরে ইত্যাি--একটি 

সরোবরে অল্প জল, তাহা আবার উত্তপ্ত হইয়াছে; 
তাহাঁতে পুঁটি মাছের প্রাণ আকুল। সেইরূপ তাহার 

জীবন হইয়াছে মরণতুল্য, আর জীবন অপেক্ষা মরণ 
অধিক কাম্য হইয়াছে । গোবিন্দদানই তাহার প্রমাণ । 

৬৬৪ 

বিরহিণী আকুলি ভূতলে স্ুতলি 
সখিগণ ধরই না পারি। 

সহচরি ছুখে বোখ ভরি ছুরত 

বিহি সনে দেত গারি ॥ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

হরি হরি কাহে বাড়ায়লু লেহা। 
কাশুক লাগি বধ ভাগি হোয়লু' 

খোয়লু' বাইক নেহা ॥ 
তব সহচরি মেলি ভাবন। ভাবই 

করতহি এক অনুমান । 

রাই শ্রবণ পর শ্যাম শ্ঠাম করি 

করতহি' নব রস গান ॥ 

শ্টামনাম শুনি চমকি উঠিল ধনি 
সথিগণে দেয়ত কোর। 

গোবিন্দদাস চলু রাই বিপতি দেখি 

বুঝাইতে শ্যাম কিশোর ॥ 

মন্তব্য- শ্রীপজনীকান্ত দাসের পুথি হইতে ডাঃ 

স্থকুমার সেন কর্তৃক সাহিত্যপরিষৎপত্রিকার ৩৬ খণ্ডে 

প্রকাশিত । 

ব্যাখ্য।-রোখ ভরি দুরত-_ছুরস্ত রৌষ করিয়া, খুব 

র|গিয়৷ বিধাতাকে গালি দিতে লাগিল। বাড়ায়লু লেহা 
ইত্যাদি--সখীরা অনুশোচনা করিয়া বলিতেছেন যে 

আমর] কেন কার সঙ্গে রাধার প্রেম সংঘটনে সাহায্য 
করিলাম! এখন যে বিরহে রাধার প্রাণ যাইতেছে । 

আমরা তাহার বধভাঁগী হইলাম। সে মারা গেলে 

আমর! তাহার ভাঁলবাস। হাঁরাইব। 

৬৬৫ 

পঠমঞ্জরী 

তু বহু নিকরুণ মধুপুর মাঁহ। 
নিতি নব-নাগরি-রস অবগাহ ॥ 

ষে। খণ মান তো বিহু, যুগ-লাখ। 

সে! কি সহয়ে* চির বিরহ-বিপাক ॥ 

এ হরি এ হরি তুয়া পথ চাই। 
অবহু কি জীবই না জিবই রাই ॥ 

কত যে খীণ তন্চ কহই না জানি। 

অঙ্ুরি বলয় গলিত ছুয় পাঁণিৎ ॥ 

নয়ন নিকাজরঃ ঢরকত বারি। 

নিশি দিশি পহিরণ ভিগি গেও শাড়ী৫ ॥ 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

ছটফট শয়নে না রহ সখি-অঙ্ক। 
কনক-পুতুলি* লুঠয়ে মহি-পন্ক ॥ 
সময় নিরীখত পরিখত শ্বাস। 

ছোঁড়ি আওল চলি গোবিন্দদাস ॥ 

না. প. (১) ২৩৪ 
ক. বি. ১৯০৯ ও ২৪৫৬ 

পাঠান্তর__সমুত্রে (১) যে খন মনই তে বিশু 
২) সে। কি সহত (৩) কন্কণ বলয় গলিত দুছ' পাঁণি 

(৪) নয়ন কি কাজর (৫) পহিরণ ভীগল সারি (৬) নয়নক 

পুতলি। 

ব্যাখ্যা নয়ন নিকাজর ঢরকত বারি--অনবরত চোখ 

দরিয়া জল পড়িতেছে বলিয়া চোখের কাজল মুছিয়! 

গিয়াছে । যে শাড়ী তিনি পরিধান করিয়া থাকেন তাহ 

নয়নজলে দিবারাত্রই ভিজিয়া থাঁকে। সময় নিরীখত 

পরিখত শ্বাস_ গোঁবিন্দদাস কেবল সময়ের প্রতীক্ষ। 

কবেন ( কবে তুমি ফিবিবে ), আর শ্বাস বহিতেছে কিন। 

দেখেন। এমন অবস্থায় রাইকে ছাড়িয়া তোমাকে খবর 

দিতে আপিয়াছেন | 

সমুদ্র ৩৫৮, তরু ১৯৩৩ 

৬৬৬ 

করুণ কামোদ 

কুঞ্জ ভবনে ধনি তুয়। গুণ গনি গনি 
অতিশয় ছুবরি ভেল। 

দশমিক পহিল দশ! হেরি সহচরি 

ঘর সঞ্চে বাহির কেল ॥ 

শুন মাধব কি বলব তোয়। 

গোকুল-তরুণী নিচয় মরণ জানি 

রাই রাই করি রোই ॥ 

তহি' এক স্থচতুরি তাক শ্রবণ ভরি 
পুন পুন কহে তুয়। নাম। 

বহুথণে স্থন্দরি পাই পরাণ ফেরি 

গদ্দগদ কহে শ্যাম শ্যাম ॥ 

9২ 

৩২৪৯ 

নামক অছু গুন ন] শুনিয়ে ত্রিতৃবন 
মৃত-জন পুন কহে বাত। 

গোবিন্দদাস কহ ইহ সব আন নহ 

যাই দেখহ মঝু সাথ ॥ 
তর ১৯৩৭, সমু ৩৬৩ 

ব্যাখ্যা- শ্রীরাধার নবমী দশা বণিত হইতেছে। 
কুঞ্জতবনে সুন্দরী তোম।র গুণ স্মরণ কিয়! অতিশয় ছুর্ববল 

হইয়াছে । শ্ররাধার নবমী দশ। দেখিয়। সখী ঘর হইতে 
বাহির করিল। মাধব! শুন, তোমায় কি বলিব! 
গোকুলতরুণীর। শ্রীবাধার মরণ নিশ্চয় জানিয়। রাই বাই 
করিয়া রোদন করিতে লাগিল। সেইখানে এক স্থচতুর! 

শ্ীরাধার কণ ভরিয়। বারবার তোমার নাম বলিতে 
লাগিল । স্বন্দরী বন্ুক্ষণ পরে সম্থিৎ ফিরিয়। পাইয়। গদগদ' 

স্বরে শ্যাম শ্বাম বলিতে লাগিলেন । নামের এমন গণ 

ত্রিভুবনে কোথাও শুনি নাই যে মৃত জন পুনরায় কথা 
কহে গোবিন্দদীস বলিতেছেন এ মব কথ। একটুও 
অতিরপ্রিত নহে, আমর সাথে যাইয়। দেখ । 

৬৬৭ 

বরাড়ী 

অঙ্গে অনঙ্গ-জর মরমে বিষম-শর 

_.. কগহি জীবন জার।। 

করতলে বয়ন নয়ন ঝঞ্% নীঝর 

কুচযুগে কাজর-হার। ॥ 

মাধব তুহু মধুপুর দুরদেশ। 

ও অবল। চির বিরহ-বেয়াধিনি 

দশমি-দশ। পরবেশ ॥ 

বিগলিত কম্ব-বলয় কর-কিশলয় 

থখণহি খণহছি খীণ দেহ|। 

কো।জানে কাতি তবহি নাহি ছ.টত 

জন্গ অবধিক শশি-রেহা ॥ 

তন্চ মন জোরি গোরি তোহে সৌপল 

কনয়-জড়িত মপিরাজ। 



৩৩৬ 

গোবিন্দদাঁস ভি কনয়৷ বিহনে মণি 

কবহু' হৃদয়ে নাহি সাজ ॥ 

সা. প. (১)--২৩৪ তরু ১৯৩৮, সমুদ্র ৩৫৭ 
ক. বি. ২৪৫৭ এবং ২৪৪১ 

পাঠীস্তর-_সা. প. আরভ্ভ--ও অবল! চিরবিরহ 
বেয়াধিনি পরবেশ । 

ব্যাখ্যা- শ্রীরাধার অঙ্গে মদনজ্বর, মন্মে বিষম শর, 
কে জীবনজাল ( ক্ঠাগত প্রাণ )। তিনি গালে হাত 

দিয়া বসিয়। আছেন, চোখ দিয় অবিরত জল ঝরিতেছে। 

চোখের কাজল ধুইয়। মুছিয়! কুচযুগের উপর পড়িয়াছে। 
মাধব, তুমি দূরদেশে মধুপুরে রহিলে। আর এ অবল! 

বিরহ-ব্যাধিতে দশমী দশ! প্রাপ্ত হইতেছে । তাহার 

করপল্পব হইতে শখ! খসিয়া পড়িতেছে ; দেহ প্রতিক্ষণ 

্ণীণ হইতেছে । কে জানে কেনতাহার কাস্তি এখনও 

লোপ পায় নাই, যেন চাদের কল! এখনও অবশেষ 

আছে। গৌরী দেহ মন তোমাতেই সমর্পণ করিল, 
যেন কনক-জড়িত মণিরাঁজ । গোবিন্দদাস বলেন যে 

স্বর্ণ-বিহনে মণি কখনও হৃদয়ে সাজে না। 

৬৬৮ 

তথ। রাগ 

যো মুখ নিরিখনে নিমিখ না সহই। 
তাহে পরবোধসি আঁওব কহুই ॥ 

শুন সখি কি বোলব তোয়। 

নীলজ প্রাণ সহজে রহু মোয় ॥ 

সো গুণনিধি যদি প্রেম হামে ছোড়। 

তিল এক জিবইতে লাজ বহু মোর ॥ 

জনন বড়বানল হৃদি মাহ এহ | 

কিয়ে স্থুখ লাগি ভসম নহ দেহ ॥ 

অব মঞ্জু জীবন উপেখন হোয়। 

গোবিন্দদাস ও মুখ হেরি রোয়। 
ক. বি. ১৮৯১ ও ২৮০৮ সমুদ্র ৩৬৮: তরু ১৯৫৯ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

শব্দার্থ_যে! মুখ নিরিখনে নিমিখ না সহই-_যে দুখ 

দেখিবার সময় নিমেষ পড়ে বলিয়। অপহা বোধ হয়। 

নীলজ প্রাণ-_নিলজ্জ প্রাণ । 

৬৬৯ 

গান্ধার 

যাহ! পছ' অরুণ-চরণে চলি যাত। 

তাহা তাহ। ধরণি হইয়ে মঝু গাত ॥ 

যে। সরোবরে পু নিতি নিতি নাহ। 

হাঁম ভরি সলিল হোই তথি মাহ ॥ 

এ সখি বিরহ মরণ নিরদন্দ । 

এছনে মিলই যব গোকুলচন্দ | 

যো দূরপনে পু নিজমুখ চাহ। 
মঝু অঙ্গ জোঁতি হই তথি মাহ ॥ 

যে বীজনে পছ' বীজই গাত। 
মঝু অঙ্গ তাহি হোই মৃদু বাত ॥ 

যাহ। পছ' ভরমই জলধর-শ্যাম । 

মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম। 
গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন-গোরি। 

সে। মরকত-তন্ন তোহে কিয়ে ছোঁড়ি 

সা প. (১) ২৪৭ 

ক. বি. ১৮৩৫ ও ২৮০৯ 

২/স্তব্য__উজ্জলনীলমণি (পৃঃ ৭৯৫)-ধৃত নিয়লিখিত 
শ্লোকটীর ছায়! লইয়। পদটা রচিত : 

পঞ্চত্বং তন্থুরেতু ভূতনিবহাঃ স্বাংশে বিশস্তি ক্ফুটং 
ধাতারং প্রণিপত্য হস্ত শিরস৷ তত্রাপি যাঁচে বরম্। 
তদ্বাপীমু পয়স্তদীয়মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়াঙ্গনে 

ব্যোয়ি ব্যোম তরীয়বত্ম নি ধর। তত্তালবৃস্তেইনিলঃ ॥ 
এই দেহ পঞ্ত্ব লাভ করিয়৷ স্পষ্টব্ূপে আকাশ 

প্রভৃতি পঞ্চভূতে প্রবিষ্ট হয়। আমি প্রণাম করিয়া 

মাথ! নোয়াইয়। বিধাতার কাছে এই একটি মাত্র বর 

চাছিতেছি যে শ্রী যে দীঘিতে স্নান করেন, সেই 

সমুদ্র ৩৬৯, তরু ১৯৫৩ 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

দীঘিতে আমার দেহের জল, তাহার দর্পণে ইহার অনল, 
তাহার প্রাঙ্গণ আকাশে ইহার আকাশ, তাহার গমনাগমন 
পথে ইহার পৃথিবী এবং তদীয় তালবৃস্তে ইহার বাম 

প্রবেশ করুক। 

ব্যাখ্য।--দেহের পঞ্চভৃত--ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, 

ব্যোম-শ্রীকষ্ণের সেবায় লাগুক শ্রীরাধাঁর এই প্রার্থন! । 

প্রভু যেখানে তাহার অরুণ চরণে চলিয়। যান, সেই সেই 

স্থানে আমার দেহ যেন ধরণী হয়) যে সবোবরে প্রতু 

রোজ রোজ স্নান করেন, তাহাতে যেন আমি জল হই। 

সখি! যখন এইরূপে গোকুলচন্দ্রের প্রাপ্তি হয় তখন জীবন 

ও মৃত্যুর মধ্যে কোন বিরোধ নাই । যে দর্পণে প্রভু নিজের 
মুখ দেখেন, আমার অঙ্গের জ্যোতি যেন তাহাতে মিশিয়। 

যায়। যে পাখ। দিয়! গ্রু হাওয়া খান, তাহাতে আমার 

অঙ্গ যেন মদ বাধু হয়। যেখানে জলধরশ্যাম 'প্রভু ভ্রমণ 

করেন, আমার অঙ্গ যেন সেইখানে আকাশ হয়। 

গোবিন্দদাস বলেন__হে সোনার গৌরি ' সেই মরকতবর্ণ 

শ্যাম কি তোমাকে ছাড়িবে? 

৬৭০ 

শীগান্ধার 

বিরহ অনলে যদি দেহ উপেখবি 

খোয়বি আপন পরাঁণ। 

তুঁয়৷ সহচরি যত কোই না জীম্মত 
সবছ' করবি সমাধান ॥ 

স্বন্দবি মাধব আওব গেহ। 

তোহারি সম্বাদ সোই ষদি পাঁওব 

তব কি রাখব নিজ দেহ ॥ 

আপনক ঘাতে রমণিকুল ঘাতবি 

ঘাতবি শ্যামর চন্দ । 

জগভরি বিপুল কলঙ্ক তুয়া ঘোষৰ 
দোসর কলমষ-বন্ধ ॥ 

সজল কমলে কমলাপতি পূজহু 

আরাধহ মনমথ দেব। 

চন্দ্রকেও মারিবে। 

গোবিন্দদাস কহ আশ তব না পুরব 

বাধা মাধব সেব॥ 

'তব্য ১৯৫৪ 

৬৭১ 

শ্ররাগ 

তরুণ অরুণ পিন্মুর-বরণ 

নীল গগনে হেবি। 

তোহারি ভরমে তা সঞ্ে। রোখয়ে 

মানিনী বদন ফেরি ॥ 

কান হে রাইক এছন কাজ। 

আট প্রহবে তে। বিহু সাজই 

আটহু নায়িকা-সাঁজ॥ 
প্রাণ-সহচরী চরণে সাধ 

কা মানায়বি তোহি। 

আখি মুর্দি কহে অবহু মাধব 

কাহে না খিলল মোহি ॥ 

খঞ্জন-ধ্বনি শুনি উমতি ধাবই 

তোহারি নুপুর মানি। 

হাসি অভরণ অঙ্গে চঢ়ায়ই 
শেজ বিছায়ই জানি ॥ 

নীল নিচোল সঘনে মাগয়ে 

নিবিড় তিমির ছেনি। 

ঘুমল তো সঞ্ে কহুই এছন 
বেশ বনায়বি মোরি ॥ 

কোকিল-ববে চমকি উঠয়ে 

নিয়ড়ে না হেরি ভোরি। 

সোঙারি তোহারি গমন মথুর! 
মুরছি পড়ল গোরি ॥ 

ব্যাখ্যা_-আপনক ঘাতে রমণিকুল ঘাঁতবি ইত্যাদি 
_ তুমি নিজে মরিয়! বমণীদের সকলকে মারিবে এবং শ্াম- 

কলমধ-বন্ধ-_পাপরূপ বন্ধন হুইবে। 



৩৩২ 

নিঝর-নয়নে সব সখীগণে 

খোঁজত বহে না শ্বাস। 

তোহারি চরণে এতন্” কহিতে 

ধাওল গোবিন্দদাস ॥ 

সা. প. (১) ২৪৮ সমুদ্র ৩৭৪, তরু ১৯৬৩ 

ব্যাখ্য।--শ্রীরাঁধা বিরহে বিবশ হইয়৷ অষ্টপ্রহরে অষ্ট- 

প্রকারের নায়িকার [ যথ।--(১) খণ্ডিত (২) কলহাস্তরিত। 

(৩) উৎকণ্ঠিতা (9) বিপ্রলন্ধা ।৫) বাসকসজ্জা (৬) 
অভিসারিক। (৭) স্বাধীনভর্তুকা (৮) প্রোধিতভর্তৃক। ] 
সাজে সাজিতেছেন। প্রথমে সকালে নীল আকাশে অরুণ 

আভা! দেখিয়া) ভাঁবিতেছেন কৃষ্ণের নীল দেহে যেন 

অন্য নায়িকার সিন্দুর লাগিয়াছে। ইহাই খগ্ডিতার 
ভাব: 

“অন্তের সম্ভোগচিহু করিয়। ধারণ 

আসে প্রাতে প্রিয় যার খণ্ডিত সে জন 1) 

প্রাণ সহচরীর চরণ ধরিয়া সাধিতেছেন-_“তুমি কানাইকে 
বুঝাইয়া আন'। ইহাই কলহাস্তরিতার ভাব। চক্ষু বন্ধ 

করিয়া বলেন-_“এখনও মাধব কেন আমার কাছে আঁসিলেন 

ন৷?” ইহাই উতৎ্কষ্িতার ও বিপ্রলন্ধার ভাব । খঞ্জনের শব্দ 
শুনিয়। মনে করেন বুঝি তোমার নৃপুরধ্বনি শুনিলেন। তুমি 

আপিয়াছ জানিয়৷ হাসিয়া! গায়ে অলঙ্কার পরিলেন এবং 

শয্যা বিছাইলেন। ইহা বাসকসজ্জার ভাঁব। ঘন অন্ধকার 
দেেখিয়। নীল সাড়ী বারবার চাহেন। ইহ। অভিসারিকার 

ভাব। তোমার সঙ্গে যেন ঘুমাইয়াছেন এইরূপ ভাবে বলেন 
_-আঁমার বেশ প্রস্তত করিয়। দাও ইহাই স্বাধীনভর্তুকার 
লক্ষণ। আর কোকিলের শব্ধে চমকিয়া উঠেন, তারপর 

তোমাকে নিকটে ন। দেখিয়। পাঁগলিনী হন, তোমার মথুর' 

যাঁওয়ার কথা স্মরণ হইতে গৌরী মৃচ্ছিত হইয়া পড়েন। 
ইহা! প্রোধিতভর্তুক! ব। বিরহের দশ।। অবিরলধারায় 

অশ্র ত্যাগ করিতে করিতে সখীগণ দেখিতে থাকেন 

তাহার শ্বাস পড়িতেছে কিনা । এইসব কথা তোমার 

চরণে নিবেদন করিবার জন্য গোবিন্দদাস দৌড়াইয়। 
আমসিল। 

গোবিন্দদ্াসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

৬৭২ 

ধানশী 

নাগরি শেষ দশ! শুনি নাগর 

ছল ছল লোচন-পাঁনী। 

অবনত মাথ করহি অবলম্বন 

বয়নে না নিকসয়ে বাণী ॥ 
ধৈরজ ধরি হরি দৌতি-বয়ন হেরি 

গদ গদ কহে আধ বাত। 

ছুয় এক দিবস মীঝে হাম যায়ব 

তুহু' পরবোধবি তাত॥ 
এছন আদেশ পাই দোতি আঁওল 

কুঞ্জহি বিরহিনি পাশে । 

তোহারি সম্বাদ কহিতে ভেল গদ গদ 

আওব ছুয় এক দিবসে ॥ 

আওব কান পুনহি কিয়ে ব্রজ মাহা 

পূরব মনোরথ সাধে । 

গোবিন্দদাস কহ ধনি তুহ' বিরমহ 
কান্ধ না করু প্রেমবাদে ॥ 

ক. বি, ১৯৩৯ তরু ১৯৬৭ 

ব্যাখ্যা বয়নে না নিকসয়ে বাণী__মুখে কথ। সরে না। 

গোবিন্দদাস কহ ইত্যা্দি- গোবিন্দদাঁন বলিতেছেন-_ 

সুন্দরি! তুমি প্রাণত্যাগে বিরত হও; কান্থ কখনই 

প্রেমেব প্রতিবন্ধকতা করিবেন না। 

৬৭৩ 

স্থৃহই 

দুরে কর বিরহিনি ছুখ। 

নিয়ড়ে হেরবি পিয়ামুখ ॥ 
অনুকূল করু উদযোগে । 

হামে পাঠায়ল আগে ॥ 

সেো৷ চির উলসিত কান। 

তুয়। আশে আওল জান ॥ 



গোবিন্দদাসের পদাবলী ৩৩৩ 

মিছ নহ ইহ আশোয়াস। 

কহতহি' গোবিন্দদাস ॥ 

তরু ১৯৬৮, সমুদ্র ৩৭৬ 

শব্দার্থ__নিয়ড়ে__নিকটে । আশোয়াস--আশ্বাস 

৬৭৪ 

ধানশী 

স্থখ অব ধারহ চীতহি রাই । 

হামাঁরি বচন তুহু' পরতিত নাই ॥ 
শুন শুন নিরদয় হৃদয় কাঁন। 

তাহে দেখব যর্দি করহ পয়ান ॥ 

তিল একু না সহে তোহারি বিলম্ব । 

রাইক প্রাণ ক অবলম্ব ॥ 

তুয়।৷ এত দুখ শুনি পরবশ কাহ্ছ। 

তেজি মথুরাপুরি কয়ল পয়ান ॥ 

ন৷ পুছল রাজনগরে বহু নারি । 

এছন প্রেমরস কেবল তৌহারি ॥ 

মনে গুনি কিয়ে জানি হয়ে পরমাদ। 

ধাই আওল হাম কহিতে সম্বাদ ॥ 

ইথি পরতীত কর ন। ভাবিহ আন। 

গোবিন্দদাস পুন তহি পরমাণ ॥ 

সমুদ্র ৩৭৬ 

ব্যাখ্য1-দূতী শ্রীবাধাকে 

কানাই মথুরাপুরী ছাড়িয়। প্রস্থান করিল। 

বলিতেছেন--রাধে । 

এইবার মনে আনন্দ কর ; আমার কথা তো তুমি বিশ্বাস 
কর না। আমি যাইয়। তাহাকে বলিলাম-_হে নিষ্ুর 

কানাই, শুন শুন, যদি রাইকে (দেখিতে চাঁও তো এখনই 

যাও; তোমার যাওয়ায় আর এক তিল দেরীও সে সহা 

করিতে পারিবে না? রাইয়ের প্রাণ প্রায় গলার কাছে 

আঁসিয়াছে। তোমার এত ছুঃখ শুনিয়া, তোমারই বশ 

৬৭৫ 

তথ। রাগ 

মাধব কি কহব ধনিক সম্তাপ। 

চীতহি" তোহারি এ দরশ দুরাপ॥ 

বিবহক বেদনে সো বরনারি। 

শিরজনে বিরচই মুবতি তোহা!রি 

দারুণ দেব তথহি' নাহি গেল১। 

লিখইতে আন আন ভৈ গেল ॥ 

লিখইতে বদন বেকত ভেল চন্দ । 

হেরি হেরি সুন্নরি পড়লহি ধন্দ ॥ 

ভাঙ ধনুয়া ভেল লোচনবাণ। 

অঙ্গ অনঙ্গ হেবি হরল গেয়ান ॥ 

পুন কিয়ে লিখব যতন করি তোয়। 

ভীতক চীত পুতলি ভেল সোঁয় ॥ 

গোবিন্দদাস কহই করি সেবা। 

শুনইতে সে। ভেল মরকত দেব! ॥ 

ক. বি ১৯৬৯ ও ২৮৯৯ তত" ৩১৫ 

গা. প. (১)--৮৯ ও ২০৭ 

বরাহ (৪)--৩ পদ ৭৯ 

পাঠান্তর-_-স।. প. পুথিতে “বিরহক বেধনে' ইত্যাদি 
ধিয়। আরম্ভ । (১) দারুণ দৈব হি তহি ন গণেল--সা. প. 

ব্দার্থ দরশ দুরাঁপ--দশন দুল্প ভ হইল। নিরজনে 

বিরচই মূরৃতি তোহাঁধি_নিজ্জনে তোমার মৃ্ি নিশ্মাণ 

করে। লিখইতে বদন বেকত ভেল চন্দ- তোমার মুখ 

আঁকিতে যাইয়া চাদ আঁকা হইল। ভীতক চীত 

পুতলি ভেল সোয়-_শ্ররাধা নিজেই দেওয়ালে আকা 

পুভতলির মতন হইল। 

৬৭৬ 

মাধব সো অতি স্বন্দরি বাল] । 

অবিরত বারি নয়নে ঝর নিঝর 

জন্গ ঘন শাওন ধারা ॥ 



৩৩৪ গোবিন্মদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

পুমমিক ইন্দু নিন্দি মুখমণ্ডল 
শোভে ন অব শশিরেহ। | 

কলেবর কাঁতি কনক জিতি কামিনি 

দিনে দিনে কালিম ভেলা ॥ 

পদ অঙ্গুলি দেই ক্ষিতি লিখত 
পাণি কপোল অবলম্ব ॥ 

উপবন দেখি মুরছি মুর্ছি পড়ু ভূতলে 
চিন্তিত সখিগণ সঙ্গ | 

কোই নলিনিদলে শেজ বিছাঁওই 

তাহি স্থৃতাঁওলি রাই। 

অঙ্গকি তাপ ভমম ভোই জাওত 

উঠত মদন চিতাই ॥ 

চন্দন পরশে ধনি চমকি নিশ্বাসই 

চান্দ কি বলে তনু তাপ। 

মিছা আশোয়াসে কতহু' পরবোধব 

নিছনি গোবিন্দদাঁস ॥ 

রাধাকুণ্ডের পুথি ৭৮ 
কীর্ভনানন্দ পুথি ব২৯ 
পত্র ২৭৮ 

শব্দার্থ_শোভে ন অব শশিরেহা-_সেই পুিমার 
টাদের মতন মুখ এখন প্রতিপদের শশিরেখার মতনও 

শোভ৷ পায় না। 

৬৭৭ 
শুন মাধব অব নাহি জিয়ত রধ]। 

সোৌঙরি তোহারি গুণ অস্তরে পুন পুন 
বাচল মদন কি বাধ। ॥ 

ক্ষণে ক্ষণে উঠল ক্ষণে ক্ষণে বৈঠত 
তেজি শয়ন হখ রজ। 

ক্ষে৭ণে ক্ষেণে কহে ধনি রযণি-শিবোমণি 

কবে হবে তাকর সঙ্গ ॥ 

রাইক এসব বিরহক বেদন 
শুনইতে নন্দকিশোর | 

মদন কলারসে অন্তর জর জর 

বভসে প্রেমরসে ভোর ॥ 

তবহি কহে হরি শুন শুন সহচরি 

ছোড়ত সব অভিমান। 

মোই কলাঁবতি আনি মিলায়বি 

এক বেরি রাখবি পরান ॥ 

ম্যামের বচন শুনি ধনি সহচরি 

হরি করে ধরা করু সাজ । 

গোবিন্দদাস ভণে বাইক দরশনে 
সাঁজল সামর রাজ ॥ 

শব্দার্থ _সাঁজল সামর রাঁজ_শ্টাম রাঁজ। সাজিলেন, 
প্রস্তত হইলেন । 

৬৭৮ 

তোছি রহল মধুপুর । 

ব্রজকুল আকুল দুকুল কলরব 

কান কানু করি ঝুর ॥ 

ষশোমতি নন্দ অন্ধপম বৈঠহি 
সাহসে চলই না পার। 

সখাগণ বেণু ধেনু সব বিরল 

বিমরল নগর বাজার ॥ 

কুহ্ম তেজি অলি ভূতলে লুঠত 

তরুগণ মলিন সমান। 

সাবি শুক পিক মউরি না নাঁচত 

কোঁকিলা না করতহি গান॥ 

বিরহিণি বিরহ কি কহব মাধব 

দশদিশ বিরহ হুতাশ। 

সোই যমুনাজল হোয়ল অধিক ভেল 

কহতহি গোবিন্দদাঁস ॥ 

ক. বি. ১৯৮৯৮ 



গোবিন্দদাসের পদাবলী ক 

৬৭৯ 

উদয় করয়ে মেঘ গরজে গভীর । 
ডাকয়ে মউর পাখি হিয়। হয় চির ॥ 

মদন সমুখে ধর ফুলশর বাণ। 

ছুঃখে জরিজরি যাঁউ এ পাঁপ পরাণ ॥ 

আও রে বসম্ত খতু কর আগুপার। 

কোকিল ভোমর। কুণ্তে কর রে ঝঙ্কার ॥ 

ফুট রে সকল কুঞ্জ-কুস্থম সুগন্ধ । 

মলয় সমীর বায়ু বহ মন্দ মন্দ ॥ 
আও রে সকল গোপী বেড় চারিভিতে । 

গাও রে শ্যামের গুণ মোর কর হিতে ॥ 

এতনহু ভসম হয় পিরিতি অনলে। 

মরিলে গুণের পিয়। পুন ষেন মিলে | 

গোবিন্দদাঁস কহে দশমী পরবেশ। 

পিরিতি অনলে তব তন্ছ রত শেম ॥ 

সোওরি বৃন্দাবন 

কাহ। মোর রাই 

নিকটে আমি তব 

তৈখনে নাগর 

শুন শুন মাধব তোহাবি চরণ ধরি 

কহতহি গোবিন্দদাস ॥ 

ক. বি. ১৯২৯ 

৬৮১ 

নিধুবন কানন 

নাগর করল পয়ান। 

রাই কৰি ফুকরই 

শুনি ধনি পায়ল পরাণ ॥ 

পিক শিরোমণি- 

দরশ পরশ রস আশে । 

ক্ষিতিতলে পড়ি বনু কাঞ্চন পুতলি 

খসি পড়ল পীতবাসে ॥ 

কোরে আগোরল 

ক. বি. ১৬০৯ নয়নে গলয়ে ঘন লোর। 

গোবিন্দদাস কহ অপরূপ কি হেরিয়ে 

নাগর রাই কর কোর ॥ 

পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের পুথি মাধুরী ৪1৩৫ 

শব্দার্থ হিয়া হয় চির-_ময়ুরের ডাঁকে হৃদয় বিদীণ 

হয়। 

৬৮০ 

মাধব রাঁধ। পেখলু আই । 
আধ যমুনা জল আধ বহল স্থল 

কুসুম সেজে শোয়াই ॥ 

কোই কহে বিষধর বিষমে দংশয়ে 

কোই কহে ব্যাধি বিকার]। 

কোই কহে রমণি স্থরগ্রহ পীড়িত 

কোই কহে ভূত বিকার। ॥ 

কোই ওঁষধ দেয়ত কোই নাঁম শুনায়ত 

কোই দেখত কর টানি। 
কোই যতন করি শ্বাস নিরখয়ে 

কোই মুখে সিঞ্চয়ে পানি ॥ 
দশম দশ। ভেল কাস্তি মলিন হৈল 

সখিগণ ছোড়ল পাশ। 

৬৮২ 

শ্রী রাগ 

মথুর] পঞ্চ হরি করি পথ চাতুরি 
আওল নিরজন কুঝে। 

ভ্রম পঞ্জ পাখি কুল পরম বেয়াকুল 

পাওল আনন্দ পুতে ॥ 

বরজ নারিগণ বিরহে অচেতন 

পুন কিয়ে পাগল পরাণ। 

দাব দগধ জন ছটফট জীবন 

যৈছন অমিয়! সিনান ॥ 

দেখ রাধামাঁধব মেলি। 

দরশে পুলক দেহ ঘামহি নদী বহু 
চীত পুতলি সম ভেলি॥ 



কাপয়ে ঘন ঘন অনিমিখ লোচন 

ঢরকি ঢরকি পড়ু লোর। 

কহুইতে ঘর ঘর থকিত কস্বর 

দুই' বিবরণ পুন ভোর । 

হোই সচেতনে কি কহব নাহি জানে 
যৈছন দাবিদ হেম। 

গোবিন্দদাস কহ অনহ্পম আর নহ 

প্রাণদ যৈছন গেম ॥ 

সমুদ্দ ৩৮২ 

ব্যাখ্যাকরি পথ চাতুরি-কেহ যাহাতে তাহাকে 

পথে দেখিতে ন। পায় এমনভাবে মথবরা হইতে নিজ্জন 

কুঝ্ে আমিলেন । বিবরণ -বিবণ। হোই সচেতনে কি 

কহব--“সচেতনপদোল্লেথাৎ নিজ্জনপদৌপাদান1চ্চ কেলি- 

করণেচ্ছ! সখীনা মন্থাত্র গমনঞ্চ জ্ঞেয়স”__বাঁধামোহন ঠাকুর | 

প্রাণদ যৈচ্ছন ক্ষেম-এমন মঙ্গল যাহাতে প্রাণ পাওয়। 

যায়। 

ভাবোলাস 

৬৮৩ 

সখি হে হেনদিন হইবে হামাবি। 

মন্দিরে আয়ব রসিক মুরারি ॥ 

চাচর চিকুরে মোছায়ব পায়। 

চামর ধরি হাম করব বায় ॥ 

তবে সে হামার দুখ হবে অবসান। 

তোমারে কহিন্ন সখি আপন নিদান ॥ 

হামারি মন্দিরে যব আয়ব কাঁন। 
আখি ভরি পেখব সে! টাদবয়ান ॥ 

চিরদিনে মনরথ পুরব মোব। 

করে ধরি বৈঠায়ৰব আপন কোর ॥ 

সো কি কহুব আনন্দ ওর। 

পহিলহি পুছব কুশল মোর। 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

গোবিন্দদাস কহে বিনোদিনী রাই 
তুয়া অঙ্গভাবকী বলিহারি যাই ॥ 

ক. বি. ১৯৯৭ 

৬৮৪ 

শ্রারাগ 

উল্মিত মঝু হিয়া আজু আওব পিয়! 

দৈবে কহল শুভবাণী। 

ভ-স্চক যত প্রতি অঙ্গে বেকত 

অতয়ে নিচয়ে পরমাণি১ ॥ 

শুন সজনি আজু মোর শুভদদিন ভেল। 

স্থখ সম্পদ বিহি* আনি মিলায়ব 

এছম মতি গতি ভেল ॥ 

মঙ্গল-কলস পরএ দেই নব পল্লব 

বোপহ ঠামহি ঠাম। 

গ্রহ গণক আনি করহ বিভূষিত 

তুরিতে মিলয়ে জট শ্যাম ॥ 
হারিদ দাঁড়িম কাজর দরপণ 

দধি ঘ্বত রতন প্রদীপে। 

স্বরণ ভাজনহি লাঁজহি' ভরি ভার 
রাখহ নয়নসমীপে ॥ 

দেউ হুলাহুলি 
বসন ভূষণ করু শোভা । 

প্রাণ-প্রাণ হরি নিজঘর আওব 
গোবিন্দদাস মনলোভা। ॥ 

নব নব রঙ্গিণি 

ক. বি. ১৯৮৩ সমুদ্র ৩১৩, তরু ১৭০৪ 

পাঠান্তর- (১) নিচয় করি মানি-_তরু (২) গুভ 
সম্পদ বিধি-_সমুদ্র (৩) মঙ্গল কলস দেই-_সমুদ্র। 

ব্যাখ্যাঁ_দৈবে কহল শুভবাণী-_-গণকের৷ গুনিয়] 
বলিয়াছে। গ্রহ গণক আনি করহ বিভৃষিত-_-গণক- 
দিগকে বস্ত্রাদি উপহার দাঁও, যাহাতে তাহারা ক্রিয়াকশ্মাদি 
করিয়া গ্রহশাস্তি করিতে পারে এবং তাহার ফলে শ্যাম 
শীত ফিরিয়া আসেন । স্থবরণ ভাজনহি ইত্যাদি--সোনার 
বামনে খই ভবিয়া বাখ। 



গোবিন্দদণসেষ পদাবলী ৩৩৭ 

প্রার্থনা ও মনঃশিক্ষ। সুতরাং নিত্যই হরিপদ ভজন। কর। গোবিন্দদাস তাই 

৬৮৫ শ্রবণ, কীঞ্ডন, ম্মরণ, বন্দনা, পদ্মসেবন, দাহ, পৃজন, সথ্য 
ও আত্মনিবেদন এই নবধা। 'ক্তি প্রার্থনা করিতেছেন। 

ভজহু রে মন শ্ীনন্দ-নন্দন 

অভয়-চরণারবিন্দ রে। 

ছুলহ মান্থষ- জনম সতসঙ্গে 

তবহ এ ভবসিন্ধু রে ॥ নে 

সার 05 পতিতপাবন প্রভুর চরণ 
এ দিন যামিনি জাগি রে। 

বিফলে সেবিলু কপণ ছুরজন শরণ লইল যে। 
ইহলোক পরলোক 

চপল সুখ-লব লাগি বে ॥ 
নর পরিজন স্থখে লীল! পাঁওল সে॥ 

এ 

নি ডে শুন শুন স্থজন ভাই 
ইথে কি আছে পরতীত রে। ৃ 

মল-দল-জল জীবন টলমল ভাঙ্গল মকল ধন্দ। 
ক শে ্ 

্ মনের আধার সব দূরে গেল 
ভজহ' হরি-পদ নিতি+ রে ॥ 

কীর্তন ভাবিতে ও বূপচন্দ ॥ 

র্ রঃ রি ও রূপলানপি সে দিঠি চাহনি 
পাদ-সেবন দাস রে। এ সে মন্দ-মণুর রি 

পুজন স রি নি বেদন ও ভুরু ভঙ্গিম আিছির 

গোবিন্দদাস অভিলাষ বে ॥ উগারয়ে গীযুষরাশি । 

সনি 9 ও পদ চাদে কত ন। ছান্দে 
বি. ২০৯ | লীল। উড়্ুর গণে। 

পাঠাস্তর- (১) রে-_সা. প. (২) নীত-_তরু বিবিধ বিল[সে বিনোদ বিলাসে 

৩) অভিলাধি-__-তরু । গোবিন্দদাস সে জানে ॥ 

ব্যাখ্যা __অভয়-চরণারবিন্দ রে-_তাহার চরণকমলে ক'বি' ২১*৯ কী ২৪ 

আশ্রয় লইলে আর কোন ভয় থাকে না। ছুলহ মান্ষ- 

জনম ইত্যার্দি__ছুল্পভ মান্ষ-জন্ম পাইয়াছ; একমাজ্র 
সংসঙ্গের ফলেই এই ভবপিন্থু উত্তীর্ণ হইতে পার। 
শীতে, গ্রীম্মে, বর্ষায়, ঝঞ্ধায় দিনরাত্রি জাগিয়া৷ একবিন্দু 

চঞ্চল ক্ষণস্থায়ী স্থখের আশায় বৃথাই কূপণ (কপাহ 

এবং দ্রানে পরাব্দুখ ) ছুজ্জনদের সেবা করিলাম। 

শব্দার্থ উড্ভুর গণে- _তীরাগণে। 

৬৮৭ 

ভজ কৃষ্ণ বৈষ্ণব ঠাকুর । 

(ভগবানের সেবা করিলে চিরস্থায়ী আনন্দ মিলিতে বৈষ্ব ভজিলে ভাই পরম আনন্দ পাই 

পাঁরিত এই ব্যঞ্জনা)। এই যে ধন যৌবন পুত্র পরিজন পাপ তাপ সবধায় দূর | 

দেখিতেছ ইহাতে কি বিশ্বাস আছে? (কখন আছে, বৈষ্বের শ্রীচরণ ষে করয়ে প্রাণধন 

কখন নাই?) জীবন তো পদ্মপত্রের জলের মত চঞ্চল। 

৪৩ 

ইহ যেব। সত্য করি বলে। 



৩৩৮ 

আর কিছু নাহি জানে কায় মন বাক্য সনে 
অনায়াসে ক তারে মিলে ॥ 

বৈষ্ব সদয় হল্যে কৃষ্ণ পাই কুতুহলে 

ইহাতে সন্দেহ যার হয়। 

গুহ পবিত্র যার নামে দরশ পরশ কেব। জানে 

তাঁর সাক্ষী ভাগবতে কয় ॥ 

ইহ। জানি সব ছাড়ি পরম আনন্দ করি 
ভজ রুষ বৈষ্ব গোপাঞ্ি। 

হুর সংসার বড় চরণে ধরিঞ পড় 

এমন দয়াল কেহে। নাঞ্ি ॥ 

দীনহীন দুঃখীজনে দেন কৃষ্ণ প্রেমধনে 

দয়াময় বৈষ্ণব ঠাকুর | 

গোবিন্দদীসের আশ এই মনে অভিলাষ 

কবে হব নাছের কুকুর ॥ 

গং৪8৯০ 

৬৮৮ 

ভূপালী 

শ্রীপদ-কমল-ন্থুধা-রসপানে । 

শ্রীবিগ্রহ গুণ-গণ করি গানে ॥ 

শ্রীমুখ-বচন-শ্রবণ-অন্ুযঙ্গী। 

অনুভবি কত ভেল প্রেম-তরঙ্গী ॥ 

রে মন কাহে করমি অশ্তাপে। 

পহু ক প্রতাপ মন্ত্র করু জাপে॥ 

যো কিছু বিচারি মনোরথে চড়বি 

পছ'ক চরণযুগ সারথি করবি ॥ 

রথ-বাহন করু প্রাণ-তুরঙ্গ। 

আশা-পাশ জোরি নহ ভঙ্গ। 

লীলা-জলধি তীবে চলু ধাই। 

প্রেম-তরঙ্গে অঙ্গ অবগাই ॥ 

রজ-তরঙ্গী সঙ্গী হপিদাসে। 

বতি-মণি দেই পরব অভিলাষে ॥ 

গোবিন্দদাঁসের পদদাবলী ও তাহার যুগ 

সে! রস-জলধি মীঝে মণি-গেহ। 
তহি' রহু গোরি সুশ্যামর দেহ | 

সারথি লেই মিলায়ব তায়। 

গোবিন্দদাস গৌর-গুণ গায় | 

সা. প. ১৮৫ পু'খির দ্বিতীয় পদ তরু ২৭, কী ২৪ 

ব্যাখ্যা__শ্রীপদ-কমল-স্ুধারসপানে ইত্যাি 

শ্রীরাধাকুষ্ণের পদকমলের সুধারস পাঁন করিয়া, শ্রীমুদ্ডির 
গুণসমূহ গান করিয়া, শীমুখের বচনে (যেমন শিক্ষার্টক 

গীত] প্রভৃতি ) কর্ণ নিবেশ করিয়া ও সেই সকল বিষ 

অনভব করিয়। কত ভাগ্যবান ব্যক্তি প্রেমতর 

ভাসিয়াছেন । হে মন! অন্গতাপ করিতেছ কেন? প্রন্র 

প্রভাবশালী মন্ত্র জপ কর। সব কিছুর বিচার করিবার 

পর সাধ্যবস্তর সাঁধনাবরূপ মনোরথে চড়িও। প্রভুর চরণ 

যুগলকে সারথি কর; প্রাণরূপ অশ্বকে রথের বাহন কর 

আশাকে রজ্জরূপে সংযোজন কর। উহ ভঙ্গ হইতে দিও 

না ( নিরাশ হইও না )। লীলাসমুদ্রের পানে ধাইয়া চল. 

প্রেমতরঙ্গে অবগাহন কর। শ্রীহরির দাস তোমার সঙ্গী 

হইবেন, তিনি প্রেমতরঙ্গে মসগ্ুল। মেই প্রেমরস- 

সমুদ্রের মধ্যে মণিময় গৃহ আছে; তাহার মধ্যে রাধাকৃষণ 
আঁছেন। প্রভুর চরণযুগলরূপ সারথি অথব৷ গুরুরূপ 

সারথি সেখানে লইয়। যাইবেন। গোবিন্দদাঁস শ্রীগৌরাঙ্গের 
গুণ গাহিতেছেন, কেনন! শ্রীগৌবাঙ্গের কপাঁতেই এই 

ভজনপ্রণালীর প্রচার হইয়াছে । 

৬৮৯ 

নয়ানভূষণ শ্তামদরশন 

বদনভূষণ নাম। 

করের ভূষণ চরণ-সেবন 

শরবণভূষণ রাম ॥ 
উরক ভূষণ সো করপল্লব 

কুচ কলসের মাঝ । 



গোবিন্দদাসের পদাবলী ৩৩৪ 

অন্তরভূষণ শাম প্রেমমণি নব 

জিনি মনমথরাজ | হই 

পদ ই শি আদিল 
শুমিপিরিতি ভূষণ গ্রতি অঙ্ পারিষদ সঙ্গে ৪৪% | 

গোলোকের প্রেমধন সভারে যাচিয়। দিল 
থোঁর কহয়ে দাস গোবিন নিই ভিলা 

বি" ৭৪১ আরে পাঁমর মন বড় শেল রহল মরমে। 
হেন সংকীর্তন-রসে ত্রিতৃুবন মাতল 

বঞ্চিত মে। হেন অধমে ॥ 

শ্রগুরু-বৈষ্ব-প॥ কল্পতক ছায়া পাঞ। 

৬৯০ সব জীব তাঁপ পাসরিল। 

কেদাঁর, বেহাগ মুঞ্ি অভাগিয়। বিষ- বিষয়ে মাতিয়। বৈলু 

নিকুগ্জ মাঝারে রাই বিনোদিনী রা যা বিভা রা . 
টাল আগুনে পুড়িয়া যরো। ৃ জলে পরবেশ করো? 

তে টাটা তে বিষ থাএ] মরো। মে! পাপিয়।। 

দাড়াইয। দানা এত মণে করি ঘি মরণ না করে বিধি 

ঘর ম চীদ | ছেরিউরসি প্রাণ রহে কি স্থখ লাগিয় ॥ 

ই নি এ হেন গৌবাঙ্গ-গুণ ন। করিলাম শ্রবণ 

ই হয় হায় করিয়ে ছুতাঁশ। 
শ্রী্ূপ রা সারি বীজনে বীজই হই র্রাচকা রিনার 

আনন্দে ভাসিয়া যায় ॥ কলির ৃ 
টিং উনি জীবমৃত টি ক 

রঙ্গে নাঁচিছে তায়। এ 
উরি ভালোর ব্যাখ্য। সব জীব তাঁপ পাঁসরিল-শ্রীগুরুর ও 

রানার বৈষ্বের গ্রচরণ কল্পতরুর মতন, যাহ] চাওয়1 যায় তাঁহাই 

নবীন গান রানার পাওয়৷ যায়; সেই তক্ণর ছাঁয়াতে সকল জীব সম্তাঁপ 

নব অলিকুল বেটিয়া । ভুলিয়া গেল। 

ভ্রমর! ভ্রমরী গুণ গুণ করি 

আননেতে পড়ে মাতিয়] | 

নবীন যমুন। নবীন জল ৬৯২ 

নবীন তরঙ্গ তাঁয়। শুন সুন্দর শ্যাম ব্রঙ্জবিহারী। 

নবপ্রেম হেরি - দাস গোবিন্দ হৃদি মন্দিরে রাখি তোমারে হেরি ॥ 

প্রেমীনন্দে ভাসি যায়। গুরু গঞ্জন চন্দন অঙ্গভূষ]। 

পদাসৃতমাধুরী ১৬২ বাধাকাস্ত নিতাস্ত তব ভর! ॥ 



৩৪৬ গোবিন্দদালের পদাবলী ও তাহার যুগ 

সম শৈল কুল মান দুর করি। 
তব চরণে শরণাঁগত কিশোরী ॥ 

আমি কুরূপ। গুণহিনি গোপনারা । 
তুমি জগরগ্ুন মোহন বংশিধারী ॥ 

আমি কুলট] কলগ্কি সৌভাগ্যহিনি। 
তুমি রসপণ্ডিত বসিকচড়ামণি ॥ 

গোবিন্দদাস কহে শুন শ্যামরায়। 

তুয়া বিনে মোর মনে আন নাহি ভায় ॥ 

ক.বি. ২৪১ 

বিবিধ 
৬৯৩ 

নারীক বেদন যে! সব নাহি জানত 

সে সব হোয়ত দুথদীতা। 

সো সবগণে কি করব স্বন্দরি 

কতু নাহি শুনিয়ে বারত। ॥ 

যে৷ রঘুনন্দন করি বহু বিক্রম 
জনকম্থৃতা উদ্ধারিল। 

বিনি দোষে দোষ ঘটাইয়ে সতিজনে 

পুনরপি কাননে দিল | 
যোগী পঞ্চানন সাঁপ তছু ভূষণ 

ভূত প্রেত লই খেল। 

শিরপর সতিনি কুচনিপঞ্জে ভেটই 

শৈল স্থতায়ে দুখ দেল ॥ 

যোগীন্দ্র গণপতি হবিগুণে মগনহি 
শুক মুনি যাঁকর মান। 

তাকর গান কি করব সুন্দরি 

নারীবেদন নাহি জান ॥ 

মহাবল মহাবীর সোই সেনাপতি 

ত্রিভৃবনে যাঁকর নাম। 

পাণিগ্রহণ ছলে যাক নাম বিঘটল 

তাকর কি করিয়ে গান ॥ 

অপর ঘছু কত বোলবি সুন্দরি 

যে! সব বোলব হাম। 

গোবিন্দদাস কহে আর কাহে বৌলব 

শ্াম বুঝবি পরিণাম ॥ 

ক. বি. ১৬৩১ 

৬৯৪ 

রঙ্গ কথা আলাপনে আছে শব সখিগণে 

হেন কালে বাশিয়। বাজিল। 

বাশিরব শুনি কানে চিত না! ধের মানে 

সথিগণ অবশ হইল ॥ 

কেহ না মানয়ে বাধ। আগে বাহিরল রাধা 

সে প্রেম বুঝিতে নারে আনে । 

প্রিয়মুখ সঙরিতে বিরহে ব্যাকুল হঞা 
ধায় সতী অধন-নয়নে ॥ 

পদ আধ বাঁড়াইতে কমল ফুটে আচন্থিতে 

দেখি সভে হইলা বিস্ময়। 

ললিতা বলয়ে বাঁধে কি দেখি তোর পদযুগে 

প্রেমের কমল বুঝি হয় ॥ 
কমল সৌরভ পেয়ে অলি সব আ্যাঁলে। ধেয়ে 

দিব দিব করিয়ে সঘনে । 

চাক ভর্ম করি চকোর আনল তরি 

চন্দ্রহ্বধ। পিব এই স্থানে ॥ 

চকোর ভ্রমরে লাগল ঘন্ব। 

ও বলে কমল ও বলে চন্দ ॥ 

বিহি কৈল তাহে উত্তম কাজ। 

সীম! আটি দিল তুরুর মাঝ ॥ 

কাটল লীম। ভাঙল দন্দ। 

আধ কমল আধ চন্দ॥ 

গোবিন্দদাস রচিত ভাষ। 

চকোর ভ্রমর পুরল আশ ॥ 

ক. বি. ৬৪৭ 



৬৯৫ 

শীঝকি লময়ে যব ধনি স্থন্দরি 

নিরখিতে নাগর কান। 

বতন ঝরকা তেজি ও বর নায়রি 

মন্দিরে করল পয়ান ॥ 

মন্দির মাঝ রতন পালঙ্ক তহি 

তলি রসবতী বাঁল।। 

শ্যাম জলধর সঙরি সঙরি ধনি 

বাঢল মদনকী জাল1॥ 

ক্ষণে ক্ষণে উঠত ক্ষণে ক্ষণে বৈঠত 

তেজি শয়ন সুখ রঙ্গ | 

পুন পুন কহে ধনি রমণি-শিবোমণি 

কবে হবে তাকর সঙ্গ ॥ 

রাইক এসব বিরহক বেদন 
নিরখিতে সহচরি নারি । 

পবনহু-গমন-গতি যাওত 

আনিতে রসিক মুবারি ॥ 

কুগ্তক মাঝ প্রবেশ ভেল সহচরি 

মিলল নাগর রায়। 

গোবিন্দদাস কহ রাইক বেদন 

সহচরি কহত বুঝাই ॥ 

ক. বি. ৬২ 

৬৯৬ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী 

ক. বি. ৬৮ 

ক. বি. ৬৯০ 

সিনান দোৌপর সময় জানি । তণ্ত পথে পিয়া ঢাঁলয়ে পানি ॥ 

কি কহব সথি পিয়ার কথ।। কহিতে হৃদয়ে লাগয়ে বেখা ॥ 

তাম্বুল ভখিয়া াঁড়াই পথে। হেনকালে পিয়। পাতয়ে হাথে॥ 

লাজে হাম যদি মন্দিরে যাই । পদচিহ্ন তলে লুঠয়ে তাই । 

আমার অঙ্গের মৌরত পাইলে । ঘুরি ঘুরি জন্তু ্রমরা বুলে | 

গোবিন্দদাসের জীবন হেন । পিরিতি বিষম মাঁনহ কেন ॥ 

তরু ৬৯৩ 

৩৪১ 

৬৯৭ 

কালিন্দি কিনারে নাগর রায়। 

আম! পানে চাহি বাশরি বায় ॥ 

ক্ষণে ক্ষণে শ্রীদীমের কর অবলম্ব। 

ক্ষণে ক্ষণে বাজায় বাশি হইয়! ত্রিভঙ্গ 

ক্ষণে ক্ষণে মন্দ গমন অতি শোভা । 

স্থর মুনি দেবতাগণের মনোলোভা! ॥ 

শদাম সুদাঁম আদি চৌদিকে লাজে। 
টার্দের উদয় যেন তারাগণ-মাঝে ॥ 

সেরূপ নেহারি মোর হরল গেয়ান। 

গোবিন্দদদান কহে সব পরমাণ॥ 

৬৯৮ 

রাজনন্দিনী তছু দুকুল উজোর। 

ছুই চাঁপি বচন রাঁখবি মোর ॥ 
শ্রবণে শুনবি যব মুরলিক তান। 

তবু নাহি উঠবি হই অগেয়ান ॥ 
কান্গক প্রেম রতন মণিশার। 

গোপনে রাখবি নিজ পরচার ॥ 

শাঁস্কি বচনে রহবি কর জোড়ি। 
সতীগুণ বারত। পুছবি বেনি বেরি ॥ 

সাঝকি সময়ে হবি গৃহ-মাঝ। 

গোবিন্দদাধ কহ সমুচিত কাজ ॥ 

৬৯৯ 

শীতল দুলহ কর দেয়ল পায়। 

মানে মুগধি হাম না পেখন্ু হায় ॥ 
যামিনি জাগি আয়ল মধু পাশ। 

হাঁম নাহি হেরনু করলু নৈরাশ ॥ 



৩৪২ 

রর ক. বি. ১৭১১ 
পু 

ক বি. ১৩২ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

পাঁলটি পালটি ফেরি হরি চলি গেল। 

গোবিন্দদাস কহে মরমক শেল ॥ 

৭০ ০ 

স্ন্দরি সহচরি হাথ ধরি মাথে। 
কহয়ে এত আবৃতি সো! যব শুনব 

সরবস যাঁওব রসঘাঁতে ॥ 

সতিনিক মাঝে যাই তুহ বৈঠবি 

যায়বি আন আঁন কাজে । 

কহইতে বাণী ভূল যর্দি বোলসি 

তৈখনে পড়ব হাম লাজে ॥ 

সহচবি মাঝ চতুর তুহ প্রিয়সখি 

হাম কি বুঝায়ব তোয়। 

হাঁমারি প্রাণ যদি রাখইতে চাঁহসি 

কাচ্চ মিলায়ব মোয় ॥ 

এঁছন বচন শুনল যব সহচরি 

চললহি শ্যামরু পাশ । 

তুয়া আগমন-পথ নিবখি রহলু হাঁম 

কহতহি গোবিন্দদাস ॥ 

৭০১ 

কান আনিতে সোই সহচরি 

চলল বিপিনক পন্থ। 

গোঠ গোবদ্ধন যমুনা কি কানন 

এ সব ছুরস্ত একান্ত ॥ 

সহচরি কাহ1 নাহি পাওল কান। 

যমুনার তীরে পড়ি রহু মাধব 

হাদয় করত অনুমান ॥ 

চূড়া শিখণ্ড বিভঙ্গিম 
মুরলী পড়ি রহু দূরে। 

রাই রাই করি বোলত ঘন ঘন 

সঘনে নয়ন ছুটা ঝুবে ॥ 

গোবিন্দদাস কহে বিষম সংশয় 

দেখলু মো বর কান। 

বাইক মান রাখিতে সো ধনি 

ধরলহি আপনাঁক ঠাম ॥ 

ক. বি. ১৭৩৮ 

কৃ, বি. | 

৭০২ 

শুন শুন ধনি স্রন্দরি রাধে । 

হরি যব আয়ব পুরব তুয়। সাঁধে ॥ 

প্রবোধ বচনে ধরি ধনি আশোয়াস। 

তুরিতহি আওল ধাহা পীতবাঁস ॥ 

এ হবি রৃহল জগ ভবি লাঁজ। 

তোঁহে নহে সমুচিত এছন কাঁজ ॥ 

রূপে গুণে কুলে শীলে কলাবতী নারি 
কাঞ্চন কাঁচ বরণ ভেল তারি ॥ 

বুঝই ন। পারই বয়ানকে। বোল । 
ক গতাগতি কবে হিয়া উতরোল ॥ 

কোই সখি রহে রাই আগোর। 

কোই জল সেচই চাঁমর চোর ॥ 

যব তচ্ছ তেজব ভুয়া অনুরাগে । 

গোবিন্দদাস কহে তুয়! বধ ভাগে ॥ 

৭০৩ 

পহিল সম্ভাষণ চির অন্থরাগি। 

মিলন ছুহু' দুহু" গলে গল লাগি। 

তহি প্রিয়-সঙ্গিনি পরম বাল । 

দুহছু' গলে দেয়ল এক ফুলমাঁল ॥ 



গোঁবিন্দদীসের পদাবলী 

টুটব জনি দুছ' পড়লহি ধন্দ। 
দৈব বঢ়ায়ল হদয় আনন্দ ॥ 

সথিক বয়ান হেরি আনন্দ ভেলি। 
দুছ' গলমাল দূতি গলে দেলি। 

রাঁখিল মরম-সোহাগিনী নাম। 

পরসাঁদ পাই দুতি কয়ল পরণাম ॥ 
এছন চিরদিন রহু অঙ্গে অঙ্গ । 

রতিপতি জনি কভু না কর বিভঙ্গ 

এছে প্রেম কতু না হয় বিচ্ছেদ । 
গোবিন্দদাস কহ জাগয়ে খেদ ॥ 

ক. বি. ৮১৮ 

৭০8 

নিকুঞ্জে গুপ্ভই মত্ত মধুকর | 
বিকশিত কুসুম সৌরভ মনোহর ॥ 
ভেল মনমথ সিদ্ধি স্থভাগ্য নয়ন। 

দেখে অপরূপ সব বিরহিণীগণ ॥ 

পবনে চালিত চারু নব নব দল। 

পরিমর বিমল শীতল তরুতল | 

কী চাকু অঙ্কুর তন্ত স্থরঙ্গ লতিক]। 

বিকচ মাধবি জাতি সেউথি মগ্নিক। 

সরসি প্রসন্ন করি কুহুম প্রকাশ । 

কহয়ে গোবিন্দদাঁস বন্ধু দেখি হাস। 

ক. বি. ২৫৭১ 

৭০৫ 

বৃষভান-নন্দিনী নন্ব-নন্দন 
বতনমন্দির-মাঝ রে। 

কেলিকুণ্ত-তীরে শোভিত কানন- 

'কল্পত্রম ছাহ রে॥ 

নীপ তরুবরে পল্লব ফুলভরে 

পরশি বিহার করে রে। 

ফুল্প মালতি কমল মাধিবিক 
বহই মন্দ সমীব রে ॥ 

মাঁতল অলিকুল সাবী শুক পিক 

নাচত অনুখন মৌর বে। 
রাই কাছ ছহে দযুত খেলত 

হারি বাখত হার রে॥ 

চৌপিকে বেঢল ললিত! সখিগণ 
বসন ভূষণ সাজ রে। 

খৈছন জলধবে উদ্দিত সধাকরে 

শোভিত উডভুগণ মাঝ রে 

রাই যব ধরি জিতই লাগল 
দশ পঞ্চ বলি ডাকই বে। 

কতহু' রত্িপতি উদ্ত তৈ গেল 

হেরি আকুল কান রে॥ 

শ্যাঁম চঞ্চল করই চুম্থন 

করহি বারত গোরি বে। 

বোখ লোচন কমল মাচ মন 

ভঙ্গিক জলচাবি বে ॥ 

হুটল মাধব 

ধরল রামাকি হার রে। 

রোঁখে রাই পুন হার ধরি রহ 
ছিড়ি দুহুক মাল রে॥ 

মদন কলহে ছুহ' কত ভঙ্গি 

করতহি হেরি সখি হাস রে। 

পুনহি খেলত হার ধরি বছু 

বদত গোবিন্দদাস বে ॥ 

ক, বি. ৯৮৮ 

৭০৬ 

চারি চৌগুণ করল একু মেলি। 

এক হীন গুণ চন্দ্রক কেলি ॥ 
দেখ সখি দুহু'ক রূপক শোভ]। 
অরুণকি তিমির অতি লোভ ॥ 

০৪৩ 



৩৪৪ গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

খগপতি দ্বেত চকোর হি চারি । 

চারি খন তাহি কমল পর ধারি ॥ 

কামধনক দুহ' বড়ই বিরাজ । 

নয়ন ইঙ্গিত তহি পর সাজ॥ 

বিধুকর কাহু নলিনী ভেল রাই। 
এক নলিনীপর বিশ্ব রহ তাই॥ 

গোবিন্দীস কহ বিহি নিরমাঁণ। 

এসব কেলি যত তুহ' কিয়ে মান ॥ 

ক. বি. ১৩৭ 

শব্দার্থ__পদটা যুগল মিলনের । চাঁরি চৌগুণ-_-যোল 
কলায় পূর্ণ চাদ। এক হীন গুণ_ শুধু কলঙ্ক নাই। 

খগপতি ছৈত-_ছুইজনের ছুইটী নাঁসা। চকোরহি চারি__ 
উভয়ের দুই ছুই অধর। চাঁরি খঞ্জন--উভয়ের দুই দুই 

চক্ষু । কমল-বদন-কমল | 

৭০৭ 

পন্থ পিছল নিশি কাঁজর কাতি। 

প্রাতরে ভে গেও দিগভরতি ॥ 

ফণিমণি দীপ ভরমে দেই ফুক। 
কত বেরি লাগে নাগিনীমুখে মুখ ॥ 

চরণে বেঢ়ুল তাহে নাহি ছস্ধা!। 

সুন্দরি অস্তরে নূপুর পরিবন্ধ! ॥ 

বরাহ মহিষ মগ পালে পলায়। 

দেখি অনুরাঁগিণী রাছ ভরায় ॥ 

এছন পাঁওল কুঞ্জ কি ওর। 

গোবিন্বদাঁস হেরি ভে গেল ভোর 

ব ৩*-_-(৮) 

৭০৮ 

কুীর-বরগামিনী বাই কুগ্তর-বরগামিনী । 
প্রেমতরঙ্গে; ভরল অঙ্গ, সঙ্গে বরজরমণী ॥ 

গগনমগ্ডল, অতি নিরমল, শারদস্থখদ যাঁমিনী | 
নীল বসন, হটক বরণ, ঝটকত ঘন দাঁমিনী ॥ 

তাঁন নান। নানা, স্থললিত বীণ।, গান করত সজনী । 
ঝুছু রুনু রন্তু, ঝনক ঝনন, বোঁলত নৃপপুর কিদ্ধিণী ॥ 

যন্ত্র তন্ত্র তালমান, ধনী ধনী নবযৌবনী | 
রবাব পাঁখোয়াজ, বাজত মরুজ, ঠাম ঠমকি চলনি ॥ 

মিলল শ্ঠাম, নিকুঞ্জ ধাঁম, অন্তপাম সুখমোহিনী | 

গোবিন্দদাসক, সুখ নাহি ওর, হেরি শ্যাম মোহিনী ॥ 

পদরত্রমাল পুথি 

৭০৯ 

ধানশী 

কি শুনি স্থধা মুরলীরব । 

ন] সম্বরে অন্বর ধায় গোপী সব ॥ 
করে তুলি পরে কেহ পদ-আভবরণ। 

কেহ পরে আধ নয়নে অঞ্জন ॥ 

সদন ছাঁড়িয়! কেহ কাননে ধায়। 

পয়ঃপানে শিশু ছাড়ি সেহো৷ গোপী যায় ॥ 

এক গোপীর পতি ধরিয়া রাখিল। 

শ্যাম অনুরাগে সেহে। তন্ন তেয়াগিল ॥ 

সকল গোপীর আগে পাইল সে রাম! । 

গোবিন্দদাস কহে কি দিব উপম]॥ 

পদকল্পললতিকা ৩২ 

৭১০ 

শ্রী রাগ 

মাধব! বিরহে মুরছি নব নারি। 

খর শরে জর জর কাঁমিনী কাতর 

অন্ুখন পম্থ নিহারি ॥ প্রা| 

চন্দন পরশে গরল তচ্চ তাপই 

মলয়জ মন্দহু তাপ। 



খনে খনে চমকই খনে খনে রোয়ই 
সঘনে ছাড়ই নিশ্বাস ॥ 

খনে খনে কলেবর মলিন অন্থর 
অঙ্গনীল ভেল কামে । 

গোবিন্দদাস কহে হ1 হবি হা হবি 
জপই তুয়৷ নিজ নামে। 

কীর্তনানন্দ পুথি (ব ২ন, 
পত্র ২৭৮) 

৭৯১ 

কামোদ 

এ সখি কি কহব করম হামার । 

বাবা বনকে ঝনকে উঠে বজনী 

দূর দেশে রহল গোয়ার ॥ 

হুর দুর দাদুর গগনে গরজে গুরু 

গম্ভীর ঘোর আদ্ধিয়ার | 
ঝর ঝর ঝাঝরু ঝরকে ঝরকে ঝরু 

জলধর চমকে বারবার ॥ 

ভেক টেবাওই ডাঁকই চমকই 
চমকই' বিরহিণী-অঙ্গ । 

শিখি সহিতে শিখিনি উনমত নাঁচত 

ভাঁকত ভাহুক ঢঙগ ॥ 

ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাতিত 

বধিত হি পথিক-পরাঁণ। 

গোবিন্দদাস কহে শুন বর যুবতি 
অব তোহে মিলব কান ॥ 

কীর্তনানন্দ পুথি €(ব ২৯, 
পত্র ২৭৩) 

৭১২. 

" ধানশ 

অসিত পক্ষে শশী যেন দিনে দিনে দেখি 

দিন দ্িপতি ক্ষীণদ্দেহা। 

৪8 

গোবিন্বদাসের পদাবলী ৩৪৫ 

মুকুলিত নয়ন কমলজল বরিখয়ে 
হেন তুয়। অপরূপ নেহা ॥ 

মাধব পুছদি জনি অঙ্ছরাগ । 

সরোবর শৌষে সফরি জন্গু আকুল 

রাই জিবই পুনভাগ ॥ ঞ্রু॥ 
তৃণাধিক দুবর অঙ্গ ভঙ্গ ভয়ে 

সখিগণ ন! পরশে পাঁণি। 

কমল পনসে পরন নাহি দেওই 

উড়ি চলত অন্মানি ॥ 

পুছইতে উত্তর শকতি নাহি রাইক 

শ্বাসে জীবন অন্রমানি। 

গোবিন্দদাদ ভণ পেখি আওলু হেন 

অব পুন 'দব সেজানি॥ 

কাধনানন্দ পুথি (খ ৬৯, 
পত্র ২৭৯) 

মন্তব্য-_প্রথম চরণটী বলরামদাসের একটা পদের 

(অ ১৯৩) সঙ্গে মেলে। 

৭১৩ 

জয় জয় শ্রীনবন্থীপ স্থধাকর, প্রভু বিশ্বস্তর দেব। 

জয় পদ্মাবতী-নন্দন, পঠ মনু, শ্রীবন্থজাহ্ৃবী সেব ॥ 

জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত, সীতাঁপতি সুখদ, শাস্তিপুরচন্দ্র । 

জয় জয় শ্রীল গদাধর পণ্ডিত, রসময় আনন্দ-কন্দ ॥ 

জয় মালিনীপতি, সদয় উদয় অতি, পণ্ডিত শ্রাবাস উদার। 

গৌর ভকত জয়, পরম দয়াময়, শিরে ধরি চরণ সভার ॥ 

ইহ সব ভূবনে, প্রেমরস সিঞ্চনে, পৃরল জগজন আশ । 

আপন করম দোৌষে,কেবল ভেল বঞ্চিত, একলি গোবিন্দদাস। 

ব ৩* (ছ) 

৭১৪ 

পতিতপাবন অবতবি। 

কলি-ভজঙজম দেখি হবিনাম দিয়। রাখি 

আপনে হুইল ধন্বস্তরি ॥ 



৩৪৩ 

কলিযুগে ঠচতন্ অবনী করিল ধন্য 
. পতিতপাবন যার বান।। 

পুরবে রাধার ভাবে গৌর হুইল! এবে 
নিজকূপে ষেন কাঁচা সোনা ॥ 

গদাধর আদি যত মহামহাভাগবত 

তার। সব হরিগুণ গায় । 

অখিলভ্রবন-পতি গোলোকে ধাহার স্থিতি 

হবি বলি অবনী লোটায় ॥ 

সোঙরি পুরব গুণ মুরুছয়ে পুনপুন 

পরশে ধরণী উলসিত। 

চরণকমল কিব। নখচন্দ্র করে শোঁভ। 

গোবিন্দদাস দীন বঞ্চিত ॥ 

৭১৫ 

কেদার 

নারী পুরুষ অব জগমন পীড়য়ে 
এছন মনমথ রিত। 

নাগরী নারী প্রতি অঙ্গে বাপ করু 

বিদ্ধি অথির করু চিত ॥ 

এ ধনি কামিনি হৃদয়ে কাঁমরাশি । 
কত কত মনোরথ মনমথ-মথন 

করল হাম তুহ পুন কাহে তরাসি ॥ 
দশনক দংশে অধর ণব পল্লব 

কুচ করপরশনে চাপি। 
ভুজে ভুজ বদ্ধন নিবিড় আলিজন 

দৃঢ় পরিরস্তণ ঝাপি ॥ 

এই উপচারে কুস্থমশর মেটব 
এছন শুনি ধনী হাস। 

আন ছলে সখিগণ গমন কয়ল আন 

রাই রহল কানু পাশ ॥ 

মনমথ রঙ্গ বচন কহি মাধব ধনি লেই 
কোরে আগোর। 

গোবিন্দদালের পদাবলী ও তাহার যুগ 

দুহু দু সরল পরশে দুহু জর জর 
গোবিন্দদাপ মনভোর ॥ 

কীর্তনানন্দ পুথি (ব ২৯, পত্র ২১৭) 

৭১৬ 

স্থ্হই 

নিজগণ সঙ্গে রঙ্গে কত ধায়ত 

আর কত কুলবতী নারী । 

জয় জয়কার করত নব নব বধৃগণ 

কনক কুস্ত ভরি বারি ॥ 

আনন্দ কে৷ করু ওর। 

কুলবতী চড়ি অট্টালিক৷ উপরি 
হেরইতে লুবধ চকোর ॥ 

নয়নে নয়নে কতহু" রম উপজল 

দুহ' মন হইল ভোর। 

প্রেম রতন ধন দুহে দু পায়ল 

ছুহু মন দুহু করু চোর ॥ 

চলইতে চরণ অথির নন্দ-নন্দন 

শীতল পীত পট্টবাস। 

নিজ নিজ মন্দিরে চলত" সবজন 

কি কহব গোবিন্দদাস ॥ 

পদকল্পলতিক। ১৩ 

৭১৭ 

স্থবল লইয়। সঙ্গে বিপিন বিহার রঙে 

বিদগধ রসময় শ্ঠাম। 

রাধাকুগ্ডতটে আসি কুহ্থমকাননে বসি 

শোভ। দেখি অতি অন্পাম ॥ 

বুন্দাদেবী হেন কালে আসিয়। সেখানে মিলে 

চম্পক কুসুম করে ধৰি। 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

স্থবলেরে সমপিল তেঁহ কৃষ্ণ কর্ণে দিল 
উদ্দীপন বাঁধার মাধুরি। 

প্রেমে চতুর্দিকে ধায় অরুণ লোচনে তায় 

পুলকে পূরল প্রতি অঙ্গ। 
ধরি স্থবলের করে কহে গদগদ স্বরে 

মিলাইয়া দেহ তাঁর সঙ্গ ॥ 
রাই বিন] বৃন্দারণ্য সব দিগ লাগে শূন্য 

মন মোর তাহারে ধেয়ায়। 

শুনিয়৷ কৃষ্ণের কথ। স্থবল চলিল তথা 

গোবিন্দদাসে গুণ গায় ॥ 

ব ৩* ঘে) 

৭১৮ 

রাঁইক শেষ দশা, শুনি ভগবতী, বৃন্দ! সহ উপনীত । 
গুরুজনে বৌধি, তাহি ধনি লেওল, কালিন্দীকৃল সমীপ ॥ 

শুনইতে ধাই, আওল মধুমঙ্জল, সঙ্গহি গোকুলবীর । 
চলইতে খলই, নয়ন জল ঢরকই, এছনে পাঁওল কুটার ॥ 

কাতর কানুক, মুখ হেরি ভগবতী, গদগদ কহতহি ভাঁষ। 
বরজস্থখাঁকর, রসিক মুকুটবর, কি কহুব গোবিন্দদাস ॥ 

পদরধ্ম।লা পুণি 

৭১৯ 

গোবি স্থনাগরি অধরে অধর ধরি 

ঘুমল বিদগধ চোঁর। 
কনয়। কমলে মাঁতি রহল কিয়ে 

হিমকরে যৈছে চকোর ॥ 
দেখ সখি গোরী শুতলি শ্তামকোঁর । 

লাগল নীলরতন কিয়ে কাঞ্চন 

কুবলয়ে চম্পকজোর ॥ 

অঙ্গ মনোহর 

বাঁতুল করতল সাজে । 

পীন পয়োঁধর 

৩৪৭ 

উলটল কমল বিকচ কিয়ে ঝাঁপল 

কনয়। ধরাঁধর বরাঁজে ॥ 

নাগরগুর অরু নাগবী সাঁজল 

সুন্দর ভূজযুগ অঙ্গ । 

জলদে বিহরি জঙ্গু বেটি রহল তন 

গোবিন্দদাসে রছু ধন্দ ॥ 

ব২৬ (ক) 

৭২৩ 

ধানশী 

এছন কান্ক সে হেন বূপগুণ। 

অতি চঞ্চল চরিত তাহে ছুন ॥ 

জানাইতে এছন লাওলে। নেহ। 

নিতি বিরহানলে জড়িল দেহ॥ 

এ সখি হরি সঞ্ে। কি করব দন্দ। 

আপন মনহি মনোৌভব মন্দ ॥ প্র ॥ 

খতৃপতি রাতি উজোর বর চন্দ । 

মলয় সমীরণ কুন্ম সুগন্ধ ॥ 
যামিনি আধ অধিক বহি গেল। 

যতহু মনোরথ অনরথ ভেল ॥ 

সে! মুখ হেরি যে ন। রুহ মান। 

তাকর বশ ভেল কঠিন পরাণ ॥ 

যাকর বচনে নাহি বিশোয়াঁস। 

তাহে কি সমবাঁদব গোবিন্দদাস ॥ 

কীত্নানন পুথি (ব ২৯, পত্র ২২৩) 

মন্তব্য--পদকল্পতরুর “খতুপতি রাঁতি উঞ্োরল চন্দ” 
ইত্যাদি ৩১৪ সংখ্যক পদ্দের সহিত এই পদের ৫ হইতে ১৪ 

পংক্কির মিল আছে। প্রথম চারি পংক্তি নৃতন। সতীশচন্জর 
রাঁয় মহাশয় পদরসসার পুথিতে এই পদের প্রথম ছুই 

ংক্তি মাত্র পাইয়াছিলেন। 



৩৪৮ গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

৭২১৯ 

বড়ারি 

চল চল মাধব তোহে পরণাম । 

গোয়ণই সকল নিশি আওলি বিহান ॥ 

প্রতি অঙ্গে রতিচিহ্ন আখি ঢুলু ঢুলু। 
খসল কেশবেশ মাঁলতীর ফুল ॥ 

হাম বনচাঁরি বঞ্চব একসরিয়] । 

চাতুরি না কর চল শতঘরিয়। ॥ 

পুন চল মাধব কি বলিব আর । 

দগধ শরীর দগধ কত বার ॥ 
চল চল মাধব চল নিজ বাস। 

অতয়ে নিবেদল গোবিন্দদাঁস ॥ 

কীন্তনানন্দ পুথি (ব ২৯, পত্র ২২৯) 

মন্তব্য-_রসমঞ্জবীতে (৩২) এই পদ ভণিতাহীন 

অবস্থায় আছে । পদকল্পতরুর ৪১১ সংখ্যক পদের সহিত 

ইহার অনেক মিল দেখ! যায়। কিন্তু উহার ভণিতাঁয় 

আছে-__- 

বিমুখ ভেল ধনি ন। কহই আর। 
দাঁস অনস্ত অব কি কহিতে পার ॥ 

৭২২ 

স্থহই 

সজনি কি পুছসি হামারি অভাগি। 

ব্রজকুলনন্দন চান্দ উপেখলু দারুণ মানকি লাগি ॥ 

যাঁকর চরণ মুখ রুচি হেরইতে মুর্ছই কত কোটি কাম। 
সো মঝু পদতলে ধরণি লোটাওই পালটি না হেরনু হাঁম ॥ 

কাতর দ্িঠি মিঠ বচনাম্বতে কত বীতে সাধল নাহ। 

সে। হাম শ্রবণসীমে নাহি শুনলু হিয়া তুষ-দহনকী দাহ ॥ 
কৈছে হৃদয় করি কাহা সেবহু হরি দিবস লাগি মন ঝুব। 

গোবিন্দদাস জব মোহে মিলায়োব তব হি মনোরথপূর ॥ 

কীর্তনানন্দ পুথি (ব ২৯, পত্র ২৫৮) 

৭২৩ 

ধানশী 

কাক বিরহে স্থধামুখী জরজর 
রহই না পারই থির। 

জন্থু ঘন শাওন বরিখয়ে ঘন ঘন 

এছন নয়নক নির ॥ 

সুন্দরি কাহে তুহু ভেলি বিভোর । 
তুয়া সম্বাদদে অবহি মধুষামিনী 

কাছ মিলাওব কোর ॥ ফ॥ 

কালিন্দীকৃলে পরাণ কাছে তেজবি 

তাহে সৌপলি মন দেহ। 

সে পুনি পরাণ অধিক কবি মাঁনই 
শুনতহি মুরছব সেহ | 

এছন বচন শুনি পুন আকুল 

ঘন ঘন ছাড়ই শ্বাস। 

ধনি পরবোধি কাছ সঞ্চে মিলল 

সহচরি গোবিন্দদাঁস ॥ 

কীর্তনানন্দ পুথি (বৰ ২৯, পত্র ২২৪ ) 

৭২৪ 

পঠমঞগডবী 

মাধব বিরহ বিয়াধিনি রাই । 

মদন পরাঁভবে জিবইতে সংশয় 
অন্ুরাগিণি তুয়া পথ চাই ॥ প্রু॥ 
সকল বিপিন ধনী ভ্রমি ভ্রমি 

বৈঠহি তরুতলে রোদতি মন্দা । 

পিক সব জানি বৈরিকুল ধাবই 
তুরিত কাক কদঘ। ॥ 

আলিঙ্গন নিবারিতে কিশলয়দল রুচি 

কীরে ঘংশল যুগপাপি। 



গৌবিন্দদাসের পদাবলী 

বদন তুলাইতে শিরে বেণি ল্ষিত 

মউরে ধয়ল ফণি জানি॥ 

রিপুগণ ভয়ে ধনি আকুল জীবন 

নিরধিতে নাহিক আন। 

গোবিন্দদাস কহ কি তোহে সম্বাদব 

বাই ভেল বহুত নিদান ॥ 

কার্তনানন্দ পুথি ( ব ২৯, পত্র ২২৬) 

৭২৫ 

শ্রীবাগ 

পটান্বর পরি অব নব নাগরি 

যৈছন কয়ল পয়ান । 

শিরে দিখি করি কামসিন্দুর পরি 
লখই না৷ পাঁরই আন ॥ 

দেখ সথি অদভূত বঙ্গ। 

রসিক-শিরোমণি রমণী বেশ ধরি 

আওত দৃতিক সঙ্গ ॥ ঞ্রু॥ 

আগু আগু পদ বাম বাম গতি 

মোহিনী চাহনি বামা। 

ভাহ্ুস্থতা মাঝে উপনীত ভেলহি 

স্যাম পেখস্ রাম। ॥ 

মণিময় কঙ্কণ ছুই ভুজে শোহই 
শঙ্খ শোভই দুছ মাঝ । 

এ হেন চাতুরি কু নাহি পেখলু 

এ মহীমণ্ডল মাঝ ॥ 

অরুণ কিরণ শ্যামা পদতলে পেখন্ 

তেঞ্চি কয়ল অনুমান । 

গোবিন্দদাস কহই রাই নিকট 
কাচ সে কয়ল পয়ান ॥ 

কীর্তনানন্দ পুথি (ব ২৯, 
পত্র ২৩৮ ) 

৭২৬ 

বড়াৰি 

মাধব! আজু মোর শুভ দিন ভেল। 

তুয়া মুখ দরশনে উলসিত লোচনে 
ছথ বেদন দুরে গেল ॥ 

ধনি ধনি ধনি ধনি কতক জনম ধনি 

শড়ু আরাধন কেল। 

তেঞ্চি পরসন বিহি আনি মিলাওল 
কান হেন স্থপুরুষ দেল ॥ 

যত রূপ তত গুণ বিদগধি পুনপুন 

পুনপুন আপন। বুঝাই । 

কানু হেন বল্লভ যাকর নাগব 

তাঁসম পুনবতি নাই ॥ 
ভাঁবে আবেশ হইয়। কার সমুখে রইয়। 

গদ গদ মৃদু মৃদু ভাষ। 

কমলার নাথ পু আজু মোর গৃহে 

আনন্দিত গোবিন্দদ।স ॥ 

কী্নানন্দ পুণি (ব ১৯, 

পত্র ২৯ ) 

৭২৭ 
সথী সঙ্গে রূপের কথ। কইতেছিল বসি। 

হেনকালে বৃন্দাবনে বাজিল শ্যামের বাশি ॥ 

রাধ! রাধা রব করি বাঁজিল বাঁশরি। 

শুনিতে পাইল ধ্বনি রাধিক। সুন্দরী ॥ 

তোর লাজ নাই বে বাশী কর অহঙ্কার। 

সর্প হয়ে দংশাইলে শ্রবণে আমার ॥ 

তোবে নিষেধ কৰি বাঁশী তোরে নিষেধ করি 

সহনে না যায় আর শ্রবণে মুবলী ॥ 
এত বলি সুন্দরী করয়ে রোদন । 

গোবিন্দদাসেতে কয় স্থির কর মন ॥ 

পদরত্বমাল! পুথি 

৩৪৯ 



৩৫০ গোবিন্দীসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

৭২৮ 

নয়ানে হের রে হের যুগল মাধুরি হের রে। নন্দরাজ নন্দন রমে বৃষভানু-নন্দিশী বামে ॥ 
নর্শ নির্মল যাঁমুমবনে বিলসতি ব্রজাঙ্গন! সনে। প্রসন্ন পু্পপন্থজ কিয়ে মত্তভৃঙ্গ মাধুরি পিয়ে। 

মণিময় মণ্ডপে হেরি নবীন নারী সঙ্গতি করি।॥ ও পদপল্পব করি আশ কহতহি গোবিন্দদা। 
উজর কৃষ্ণ রাধিক। তনু স্থকাঞ্চনে গোরোচনা জন ॥ অধ্যাপক প্রীগঞানন চক্রবর্তীর পুধি ( ১২** সালে লেখা) 



পরিশিষ্ট (ক) 
গোবিন্দ আচার্য্ের পদ 

৭২৯ 

স্থহই 

কলহ করিয়! ছল৷ আগে পহু চলি গেল। 

ভেটিবাঁরে নীলাচল বাঁয়। 

বিচ্ছেদে ভকতগণ হইয়! বিষ মন 
পদচিহ্ন অনুসারে ধায় ॥ 

নিতাই বিরহে নয়াঁন ভেল অন্ধ । 

আঠারনালাতে কাদি কাদি যান পথে 

নিত্যানন্দ অবধৃতচন্্র ॥ 

সিংহদ্বারেতে গিয়। মরম বেদন পাইয়! 

দড়াইল নিত্যানন্দ রায়। 
সভে অতি অনুরাগী উদ্দেশ পাবার লাগি 

নীলাচলবাসীরে শুধাঁয় ॥ 

জম্বনদ হ্বর্ণ জিনি গৌর বরণ খানি 
অরুণ চরণ পীতবাস। 

অন্ুক্ষণ লোচনে প্রেম বারি ঝর ঝর 

ধারা বহত দৌ পাশ। 

হরে কৃষ্ণ হরে কষ সঘনে বোলত 

নৃতন কিশোর বয়েস । 

গোবিন্দদাস কহে মুই সে দেখলু 

সর্বভৌম মন্দিরে প্রবেশ । 
ক. বি. ১৮৭৫ গৌরপদতরঙ্গিণী 

(হয় সংস্করণ ) ২৬২ 

মন্তব্য-্*ভণিতায় প্রত্যক্ষদর্শীর রচনার ছাপ স্থম্প্ 

৭৩০ 

একদিন মহাপ্রভু নবন্ধীপ পুরে। 
সঙ্গে লয়্যা ভক্তবুন্দ সংকীর্ভন করে ॥ 

সংকীর্তন মাঝে গোর] আধ আধ হাঁস। 

মনে পড়ে মহীপ্রতৃর পুরব বিলাস ॥ 

ঝুলন! ঝুলিব বলি মনেতে পড়িল। 

সখাগণে গৌপীভাবে মনেতে করিল ॥ 

ঝুলন| ঝুলয়ে গোরা অতি অন্ুপাম। 

আনন্দে ভর সবে ঝুলন। ঝুলান ॥ 

হেরি গদাধর মুখ মন্দ মন্দ হাস। 

দুর দুর রত গোবিন্দদাস ॥ 
মন্তবা- শ্রীপজনীকান্ত দাসের পুথি (পৃঃ ১৫৭) 

হইতে ডঃ স্থকুমার সেন কর্তৃক সাছিত্যপরিষৎ্পত্তিকায় 

(৩৬ খণ্ডে) প্রকাশিত । 

৭৩১ 

বিরস বদনে গোর! কেনে আছে বসি। 

নয়নের লোরে মুখ বুক যায় ভামি॥ 

কিসের লাগিয়ে আজু ঘন ঘন কাঁপ। 

দখনে অধর বিশ্ব বহি বহি দাপ। 

ধামাখ! হরিনাম বদনে না ফুরে। 

দেখিয়ে তোমার মুখ পরান বিদঝে ॥ 

ক্ষেণে উঠে ক্ষে৭ণে বৈসে ছাড়য়ে নিশ্বাস 

ধেরজ ধরিতে নারে গোবিন্দদাস ॥ 

কবি. ২৪*২ (ই) 

৭৩২ 

পঠমঞ্জরী 

গোলোক ছাড়িয়। পথ কেনে বা অবনী। 

কাল! রূপ কেনে হৈল গোরা বরণখানি ॥ 



৩৫২ গোবিন্দদাসের পদাবল ও তাহার যুগ 

হাঁসবিলাস ছাড়ি কেনে পন কান্দে। 

ন1 জানি ঠেকিল গোর! কার প্রেম ফান্দে 

খেনে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কান্দে ঘন ঘন। 

খেনে সথি সখি বলি করয়ে রোদন ॥ 

মথুর! মথুর! বলি করে কি বিলাপ। 

খেনে বা অক্র,র বলি করে অনুতাপ । 

খেনে বলে ছিয়ে ছিয়ে চাঁদ চন্দন | 

ধুলায় লোটাঞা কান্দে যত নিজগণ ॥ 
গদাধর কান্দে প্রাণ-নাথ করি কোলে । 

রায় বামানন্দ কান্দে প্রবোধে বিকলে ॥ 

স্বরূপ শ্রীরূপ কান্দে সোঙরি বিলাস। 
ন] বুঝি ন। কান্দি মরু গোবিন্মদাস ॥ 

তরু ২২৪৭ 

৭৩৩ 

পুলক পূরল অঙ্গ নিজগুণ শুনি । 

প্রেমে অঙ্গ গর গর লোটায় ধরণী ॥ 

খেনে নরহরি অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া। 

গদাধর মুখ হেরি পড়ে মুরছিয়া ॥ 
খেনে মালসাট মারে খেনে বলে হুরি। 
রাধা রাঁধা বলি কাদে ফুকরি ফুকরি॥ 
ললিত। বিশাখ। বলি ছাড়য়ে নিশ্বাস । 

ধৈরয ধরিতে নারে গোবিন্দদাস | 

কী ২৭৮ 

৭৩৪ 

কি হেরিলাম অপরূপ গোর গুণনিধি। 

কতই চাদ নিঙ্গাড়িয়া নিরমিল বিধি ॥ 
উগারই স্থধ! জঙ্গ গোর মুখের হাসি। 

নিবখিতে গোর। রূপ হৃদয়ে রৈল পশি ॥ 

আখি পালটিতে কত যুগ হেন মানি। 

হিয়ার মাঝে গাঁথি থোবো। গোরাক্ষপ খানি ॥ 

মনে অভিলাষ ক্ষম! নাহি হয় মোর। 

গোধিন্দ্দাস বলে মুঞ্ি ভেল ভোর ॥ 

৭৩৫ 

ভাটিয়ারি 

সই রে বলি কি আর কুলধরমে। 
দীঘল নয়াঁনের বাণ হানিলে মরমে ॥ 

সই এবে বলি না রহে পরাঁণ। 
জাগিতে ঘুমিতে দেখি বাশিয়ার বয়ান ॥ 

সই এবে বলি তার কি থির সন্ধান । 
তাঁকিয়৷ মারিয়াছে বাঁণ যেখানে পরাণ ॥ 

সই এবে বলি কি রূপ দেখিলু'। 
দেখিয়া মোহন রূপ আপন! নিছিলু ॥ 

সই এবে বলি কি রূপ সাজনি। 

যাচিয়৷ যৌবন দিব শ্তামরূপের নিছনি ॥ 
সই এবে বলি মনে তাহাই জাগে। 

গোবিন্দদাস কহে নব অচ্চরাগে ॥ 

গীতচন্ত্রোদয় ১৫৩, সমুদ্র ৭৯ 
তরু ৭৪৯, কী ৭৫ 

৭৩৬ 

স্থহিনী 

বাধাশ্টাম দৌছে রে বিহরে কুঞ্ধবনে। 

ছুই চন্দ্র একু ঠাম বয়ানে বয়ানে ॥ 

কাজরে মিশেছে রাই নব গোরোচন।। 
নীলমণির অস্তরে পশেছে কাচ সোন। ॥ 

নব কুবলয় ধিনি নাগর শ্যাম। 

কধিত কাঞ্চন জিনি রাই অন্ুপাম ॥ 

বিনোদিয়া নাগরের নাগরি রহ কোলে। 

কাল জলে সোনার কমল যেন হেলে ॥ 



গোবিন্দদাসের পদাবলী ৩৫৩ 

সোনার বরণ রাই কালিয়া নাগর। 
সোনার কমলে যেন পশেছে ভ্রমর ॥ 

রাঁধাশ্তামের দ্ূপে কি দ্রিব তুলন]। 
কানু মরকত মণি রাই কাচা সোন। ॥ 

গোবিন্দদাস দ্ৌহ! দেখিয়। বিভোর । 

সোনায় সোহাগ যেন মিলায়েছে জোর 

মক. বি. ৮৪১ 

৭৩৭ 

রসের হাটে বিকে আইলাম সাঁজাঞ পসাঁর 

গাহক নহিল রে যৌবন ভেল ভার ॥ 
বড় ছুঃখ পাই সখি বড় দুঃখ পাই। 

শ্যাম অন্জরাগে নিশি কান্দিয়। পুহাই ॥ 

অরাজক দেশেরে মদন দুরাচার। 

আপন ইচ্ছায় লুটে দোহাই দিব কার ॥ 
বসন্ত ফুরস্ত কত অনলে পুড়ায়। 

চন্দ্রমগ্ডল হেরি হিয়। চমকায় ॥ 

মাতল ভ্রমরা রে রসে মাগে তায়। 

লুকাইতে নাহি ঠাঞ্ি শিখি দরশায় ॥ 

দারুণ কোকিল প্রাণ নিতে চায় । 

কুহু কুহু করিয়া মধুর গীত গায় ॥ 
তে না৷ বিকে সব গেল বহি গেল কাঁজ। 

যৌবনের সঙ্গে গেল জীবন বেয়াজ ॥ 
ফুলশরে জর জর হিয় চমকায়। 

গোবিন্দদাঁসের তন্থু ধরণী লোটায় ॥ 

রসমগ্ররী ২৫ 

৭৩৮ 

চল বুন্দাবনে রাই চল বৃন্দাবনে । 

নয়ান সফল হবে শ্যাম দরশনে ॥ 

অন্গুলে অঙ্কুরি পর চরণে নূপুর | 

বুন্দাবন যাইতে পথে হইব উদ্ভুর 

গুরুজন জাগিলে তোমার ভাল নাহি হবে 
মণিময় অভরণ পথে পড়! যাবে ॥ 

রবাব খমক বীণ! বাজে চারি ভিতে। 

তার মাঝে চল রাই ফুলধনু হাতে ॥ 

ছুদিকে ছুনখির কাধে ভূজ আরোপিয়।। 

প্রবেশিলা বৃন্দাবনে জয় জয় পিয়া ॥ 

গোবিন্দদীস কহে ছু মন ভোর। 

সোনায় সোহাগ যেন মিলন উজ োর ॥ 

সা. প. ১৯২ 

৭৩৯ 

চল বুন্দাবনে ধনি চল বুন্দ।বনে। 

সে শ্টাম নাগর ছাড়ি রয়েছ কেমনে ॥ 

মন্দ মন্দ স্রশীতল পবন না বহু । 

স্থকিত যমুন। দুখিত1 মনে রহ ॥ 

ন। ফুটয়ে তরুলত। পীড়িত ভ্রমরি । 

পিকু সহ করি গান ন। নাচয়ে মউরি ॥ 

সব সখের সুখ তুমি বুঝিলাম বিশেষ । 

তোমা বিনে বুন্দাননে নাহি সুখের লেশ 

গোবিন্দদাঁস কহে কর অবধান । 

তুমি গেলে তোমার শ্যাম পাবে পরাণ 

ক. বি, ৫৭৮ 

৭৪০ 

ভাটিয়াৰি 

এত কূপের মান্ষ কহু নাহি দেখি। 

যে দিকে নয়ন থুই সেই দিক হৈতে মুই 

ফিরিয়া আনিতে নারি আখি ॥ 

কোন বিধাতা আসি রসের মুরতিখানি 

তরুমূলে কৈল নিরমাঁথ। 

বিনি মেঘে ঘন আভা! গীত বসন শোভা 

অলপ হেলিছে মন্দ বায়। 



৩৫৪ গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাছার যুগ 

কিব। সে বিনোদ চূড়া ছুহুতি মালতী বেড়া 

মত্ত ময়ূর নাচে তায় ॥ 
অঙ্গে নানা আভরণ যমুনা তরঙ্গ যেন 

চান্দ চলিছে হেন বাসি। 

মিশামিশি হৈল রূপে মজিয়া রসের কৃপে 
প্রতি অঙ্গে দেখি কত শশী॥ 

গলায় কদম্বমালা জিনিয়। মদন-কলা 
মন্দ মধুর মু হাস। 

তাহাতে মুরলী পৃরে ইথে কি পরাণ বাঁচে 

কহতহি গোবিন্দদাস ॥ 

মাধুরী ১১৫৭ 

৭8১ 

কি খেনে হেরিলাম শ্যামরায় । 

মল্লিকাকলিক। কানে রহই ত্রিভঙ্গ ঠামে 

করে ধরি মুরলী বাজায় ॥ 

মুরলীতে নখ পাতি  জিনিয়! চাদের জ্যোতি 
বাশী রন্ধে কত স্থধা ঝরে। 

গগন হইতে চাদ বাশীতে নামিয়াছে 

মুখ-স্থধা লইবার তরে ॥ 

নবীন নীরদ অঙ্গ আর তাহে রস ঢঙগ 

প্রেম-চাতুরী করু তায়। 
গোবিন্দদীসের বাণী শুন রাধে বিনোদিনী 

ভজ গিয়৷ সেই শ্টামের পায় ॥ 

বরাহ ৪ থ ১২৫ 

৭8২ 

জলদবরণ এক যুব।। 
যুবতীর জাতি কুল ডুবা॥ 
দেখে এলাম যমুনার ঘাটে 
রূপে কোটি মদন আটে । 

সেই রূপ আমার হিয়ার মাঝে জাগে। 

তা বিনে সকল শূন্য লাগে ॥ 

দিয়া জাতি কুলের বিদায়। 

শরণ লইন্চ রাঙ্গা পায় ॥ 

গোবিন্দদাসের চিতে জাগে। 

চল রূপ দেখি গিয়া আগে ॥ 

মাধুরী 

৭৪৩ 

ধানশী 

বাঁধিতে বাঁধিতে চড়া তিলক হইল মুড়। 
অবসর নাহি বাঁশী নিতে। 

নৃপুর বিহনে পায় অমনি চলিয়। যাঁয় 

ত ধড়া পরিতে পরিতে ॥ 

ননী জিনি স্থকোমল দুখাঁনি চরণতল 
কোথা পড়ে নাহিক ঠাহর। 

দয়। করি চাতকীরে পিপাসা! করিতে দুরে 
ধায় যেন নবজলধর ॥ 

সেই সে রাধার ধাম আসি উপনীত শ্যাম 

বিরহিণী জিউ হেন বাসে। 

গোবিন্দদাসেতে কয় মৃত তরু মুগ্তরয় 
বসন্ত খতু পরকাশে ॥ 

পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের পুথি 

৭88 

বিভাস রাগ 

অবল। কি গুণ জানি ধরে। 
রসিক মুকুটমণি নাগর হুইয়! গে! 

এত না৷ আদর কেন করে ॥ 

মোর অঙ্গরসে লালন হইয়া বৈসে 

বন্ধুয়৷ বোলয়ে জিলু জিলু । 



গোবিন্দদধাসের পদাবলী 

বুঝি অনুগত জনে ভাবিয়া লই মনে 
বন্ধুরে আপন। দিলু' দিলু ॥ 

আউলাইয় কুস্তলভার বেশ করে বারে বার 
বসন পরায় কুতৃহলে। 

বসাইয়। আপন কোরে নৃপুর পরান মোরে 
চরণ পরশে করতলে ॥ 

বন্ধুয়। বোলয়ে ধনি কালিয়। কন্তুরিখাঁনি 
ও রাঙ্গ৷ চরণতলে মাঁখি। 

সখীর সমাজে তোর ঘোষণা রহুক মোর 
নিগুঢ় প্রেম তার সাথি ॥ 

বিদগধ শ্যাম রায় বসনে করেন বাঁয় 

আপনে যোগান গুয়। পান। 

গোবিন্দদাসের বাণী শুন রাধা ঠাঁকুরাণী 

তেই তুমি শ্তামের পরাণ ॥ 
সমুদ্র ৪১৮ 

মত ব--- 

“মৌর অঙ্গ সঙ্গ আশে লালস। পাইয়া রসে 

প্রাণনাথ বলে জিন জিন? 

ইত্যাদি পদটী বঙ্গদর্শন ১৩১৭ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 

অপ্রকাশিত পদ বলিয়! প্রকাশিত হইয়াছিল । কিন্ত 

ওটা প্ররুতপক্ষে পদাম্ৃতসমুদ্রের একটা ভাঙ্গাপদ। 

পদটী স্বাধীনভত্বকার বর্ণন।। শ্রীরাধাকে শ্ররুষ্ণ যে কত 
আদর করেন, তাহার সেবা করিবার জন্য তিনি যে কত 

ব্যাকুল তাহ। এই পদে ব্যক্ত হইয়াঁছে। 

৭8৫ 

আশ্য আস্ত বিনোদিনী বন্য সিংহাসনে । 

তুয়া বিনে তিমির দেখিয়ে বুন্দাবনে ॥ 
তয়! নাম জপি আমি স্থনিয়ম করি। 

তুয়া পুণ্যকলে আমি জগতের হবি। 
তোমার লাগিঞ্া আমি বৃন্দাবন করিলাম 

গাইতে তোমার গুণ মুরলী শিখিলাম ॥ 

চান্দ বিনে অমরিয়া পরাণ বিনে তনু । 

চিত্রের পুতলী রাই আমি তোমা বিস্ক ॥ 

মনেতে বাখিহ বাই রাখিহ মোরে মনে। 
ছুগাছি নৃপুর হব ও বাঙ্গ। চরণে ॥ 
সিংহাসনে বসি ট্টোহে দোহা মুখ চায়। 
গোবিন্দদাস হেরি চামর ঢুলায়। 

সং ৬৩ 

৭৪৬ 

ধানশী 

সকালে গোধন লএঢ? গোঠে গেল বিনোদিয়। 

দিএ] শিঙ্গ। বেণুর নিসান। 

গুরুজনা। আঙ্গিনাতে ন! পাল্যাম বাছির হত্যে 

না হেরিলাম সো চান্দ বয়ান ॥ 

সজনি কোন পথে গেল শ্যামবায়। 

যেমন করিছে মন প্রাণ করে উচাটন 

চান্দ মুখ দেখিলে জুড়ায় ॥ 

যশোঁমতি নন্দ ঘোঁষ তাহারে কি দিব দোষ 

গোকুলে গোধন হল কাল। 

আমাসভার জীবন গোকুলের প্রাণধন 

গোদে গেল মদনগোপাল ॥ 

চল যাই সেই পথে পসর। লইএ” মাথে 

যেখানে আছয়ে শ্টামরায়। 

আহ] মরি লুনি জিনি স্বকোমল তঙ্গখানি 
গোবিন্দদাস বলি যাই ॥ 

লং ২৪৬৮ 

৭8৭ 

বড়াই আসিয়া! বলে অতি বড় কুতুহলে 

শুন ওগো বাজার নন্দিনি। 

মথুরার পানে যাই পসরা সাজাও রাই 
গোবিন্দ কদস্বতলে দানি ॥ 

৩৫৫ 



৩৫৬ গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

মথুরার পানে দানি রসিক সে শিরোমণি 
চল তথা বুষভান্ুন্থতা।। 

সঙ্গে লয়্য৷ প্রিয় সখি মথুরায় চলিল। হাঁটা 
দানছলে ভেটিবারে তথ! ॥ 

সিন্দুরে কাজলে বেশ কুহ্থমে রচিত কেশ 

যতনে সাজায় রূপভালি। 

মুখানি কনক ইন্দু লাবণ্য রসের সিন্ধু 
মন্দ বাঁয় পড়েছে বিজুলি ॥ 

চলে বুষভা-কুমারি। 

বূমিক বড়াই তায় দেখায়! শুনায়। যায় 

নিকট হইল মধুপুরি ॥ 

যাইয়া যমুন। তীরে মিলল কদম্বতলে 

যেখানে রসিকশিবোমণি। 

দানছলে কাছে আসি কহে কিছু হাসিহাসি 
গোবিন্দদাসের এই বাণী ॥ 

মন্তব্য_ শ্রীসজনীকান্ত দাসের পুথি (পৃঃ ১৮১) 

হইতে ডঃ স্থকুমার সেন কর্তৃক সাহিত্যপরিষৎপত্রিকায় 

(৩৬ খণ্ডে) প্রকাশিত। 

৭৪৮ 

বিভাঁস 

রজনি-প্রভাতে উঠিয়! নাগর 

তেজল নাগরী-পাঁশ। 

ঘুমে ঢুলু ঢুলু | নয়নযুগল 

মুখে মৃদু মৃছু হাস ॥ 

কপাল উপরে সিন্দুরের বিন্দু 
অধরে কাঁজর দেখি । 

হিয়ার মাঝারে অলক তিলক 
নখ-চিহ্ন তাহে সাথী ॥ 

হিয়ায় ছুলিছে বিনা সত মালা 

যুবতি দিয়াছে সাধে । 

এ সব ভূষণ অঙ্গেতে করিয়া 
ভেটিতে চলিছে বাধে ॥ 

দেখিতে দেখিতে বিনোদ নাগর 
মিলল রাইর পাশ। 

দেখিয়। জলিছে পরাঁণ পুড়িছে 
কহয়ে গোবিন্দদাস ॥ 

অ ৯* (পদরসসার ) 

৭8৪৯ 

চল চল চঞ্চল চলি তাঁহি যাঁও। 

ও চাঁদ বদন খানি সেখানে দেখাও ॥ 

সে হেন সুন্দরি সঙ্গে কত স্থখ পেলে । 

এখন আমার কাছে কোন লাজে এলে 

যাঁহাঁরে লইয়। স্থথে বঞ্চিল৷ রজনি । 

আনন্দে বিলাস কর যেখানে সে ধনি ॥ 

রাইয়ের নিঠর বাক্যে হইয়। উদাস । 

বিমুখ হইয়! চলু গোবিন্দদাস ॥ 

ক. বি. ১৬০৯ 

৭৫০ 

যেই হইতে শঠ নাগর উঠিয়া চলিল। 

মানিনীর মানের কপাট ভাঙ্গি গেল ॥ 

উলটি পালটি কহে সখিগণে ডাকি । 

কোথা গেল প্রাণকৃষ্ণ কহ ইন্দুরেখি ॥ 

গোবিন্দদাস কহে কি কাধ্য করিল] । 

কি ছার মানের লাগি বন্ধু হারাইল। ॥ 
ক. (ব. ১৭০ 

৭৫১ 

প্রভাতে পরের বাড়ী কোন লাজে আস। 

এমতি নিলাঁজ হাসি সেই খানে হাস ॥ 

বিজহ বিজহ বন্ধু আইলা কোন কাজে । 

সেই ঘে রমণী ধনি তোমাকে সে সাজে ॥ 



গোবিন্দদাসের পদাবলী ৩৫৭ 

মল্লিক! মালতি যৃথি নাগেশ্বর গাঁখি। 
আসিব! আদিবা বলি পোহাইল বাঁতি ॥ 

রজনি বঞ্চিয়া আইল! জালাইতে আগুন। 

বিহানে আইল। পোড়া-ঘাঁয়ে দিতে লুন ॥ 
ধাহা বসি আছ তীহা। তুলি ফেলি মাটি। 

এখনি উঠিয়া গেলে দিব ছড়া-ঝাঁটি ॥ 

যেমন নাগরী সঙ্গে পাইয়াছ সুখ । 

তাহার লাবণ্যজলে ধোও গিয়। মুখ ॥ 
হেট-মাথে রহে নাগর নয়নে বহে লোর। 

গোবিন্দদাঁস কহে কি কহব ওর ॥ 

অন৩ (প্দরসসার ) 

৭৫২. 

বিভাস 

বান জাগরণে নিকুগ্ধ ভবনে 

আউলাঁয় অলস ভরে । 

সুতলি কিশোরী আপন পারি 

পরাণনাথের কোরে ॥ 

সখি হের দেখসি যাঁবা। 

নিন্দ যাঁয় ধনি ও চান্দবদশী 

শ্টাম অঙ্গে দিয়া পা॥ 

জলদ বরণে অধিক শোঁভিছে 

রাইয়ের চরণখানি । 

এ তিন ভূবনে তুলনা নাহিক 

কোরে নব কামিনী ॥ 

নাগরের বাছ সিথান হয়্যাছে 

বিথার বসন ভূষ1। 

নিশ্বাসে ছুলিছে নাসার বেসর 

মুখে হাসি আছে মিশ। ॥ 
পরিহাস করি নিতে চাহে হরি 

সাহস নাহিক হয়। 

ধীরি করি বোল নাহি কর রোল 

দাস গোবিন্দ কয় ॥ 

কী ২২৮ 

মন্তব্য-_-পদটা তরুতে জগন্নাথদাসের ভণিতায় 

পাওয়। যায়। 

৭৫৩ 

ধানশী 

খুরলী শিখিলে যদি বিনোদিনী ধাঁই। 
খানিক নাচহ তুমি সুরলী বাজাই ॥ 
রাই অঙ্গে অঙ্গ দিয়! নাগর কাহ্াই। 
নাঁচিতে নাচিতে যায় দোহে এক ঠাই ॥ 

তা দেখি ময়বীগণ নাচে ফিরি ফিবি। 

জয় রাধে জয় কৃষ' গায় শুকসারি ॥ 

ফলফুলে তরুলতা লঙ্বিত হইয়]। 

চরণ পরশ লাগি পড়ে লোটাইয়। ॥ 
বুন্দাবনে আনন্দ হিলোল বহি যায়। 

গোঁবিন্দদাস হেরি নয়ন জুড়ায় ॥ 

মাধুরী ৩৪৪১ 

৭৫8 

বরাড়ী 

এইত মাধবী-ভলে আমার লাগিয়। পিয়। 

যোগী যেন সদাই ধেয়ায়। 

সে। পিয়। বিন হিয়। ফাটিয়া! না যায় গে। 

নিলজ্জ পরাণ নাহি যায় ॥ 

সখি হে বড় দুখ রহল মরমে। 

আমারে ছাড়িয়া! পিয়া মথুর। রহল গিয়। 

এই বিধি লিখিল করমে ॥ 

আমারে লইয়। সজে কেলি-কোতুক-রজে 
ফুল তুলি বিহরই বনে । 



২৩৫৮ 

নব কিশলয় তৃলি শেওজ বিছায়ই 

রূস-পরিপাটার কারণে ॥ 

আমারে লইয়। কোরে অনিমিখে মুখ হেরে 

যামিনী জাগিয়। পোহায়। 

সে। হেন গুণের পিয়া কোন খানে কিবা মনে 

কার সনে পিরিতি বাড়ায় ॥ 

এতেক দিবস হৈল প্রাণনাথ না আইল 

কারু মুখে ন। পাই সম্বাদ | 

গোবিন্দদাস চলু শ্যাম বুঝাইতে 

বাঢ়ল বিরহ-বিষাদ ॥ 

তল ১৬৭৩ 

সিদ্ধান্তচন্রোদয় পৃঃ ১৬২ 

৭৫৫ 

ললিত 

মাধব এ তোঁমার কেমন চরিত। 

জাতি কুলশীল দিয় যে তোমায় সঁপিল হিয়! 

তাহে ছাড় এ নহে উচিত ॥ 

তোমার মুখ কলানিধি রাই কাদে নিরবধি 

লোঁরে কলেবর যাঁয় ভাসি। 

ক্ষণে ক্ষণে অন্গরাগে এমতি নিঃশ্বাস ছাঁড়ে 

নানার বেশর পড়ে খসি॥ 

যে ধনি তোমার লাগি দিবানিশি অনুরাগী 

ত্রিতৃবনে নাহিক তুলনা। 

বুঝিলাম তোমা হেন পিতলে পেতেছে মন 
পরিহুরি দশবাণ সোঁন। ॥ 

কি দোষে ছাঁড়িলে রাই শুধাইতে এলাম তাই 

তবে কি সে প্রেমে দিয়। ডোর । 

গোবিন্দদাস কহে তাহে ছাড়। উচিত নহে 

শুন ওহে রসিক নাগর ॥ 

বরাহনগর পুথি ৪খ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

৭৫৬ 

অক্রুরের মৃত্তি ধরি দ্বারুণ বিধাতা গে 

বধিতে আইল ব্রজপুরি | . 
রজনি পোহাইলে প্রভাতে উঠিয়। গে! 

হুরিল যে যাঁর মধুপুরি ॥ 

সখি হে বড় মনে ছিল সাধ । 

এই সথথে কানু সঙ্গে জনম গোৌয়াইব 

দারুণ বিধাত| কৈল বাদ ॥ 

যতেক গোপীর বধ স্থুখেতে করিয়। গে। 

ইথে কাঁছর হইবে স্থ। 

গোবিন্দদাস কয় এ বড় দারুণ শেল 

আর না হেরিব চাদমুখ ॥ 

বরাহনগর পুথি ৪খ 

৭৫৭ 

হরি নাঁকি যাঁবে মধুপুর | 
ছাঁড়িব গোকুলবাস জীবনে কি আর আশ 

বধভাগী হইল অক্রুর ॥ 

ছাঁড়িল গোকুলচন্দ পরাণে মরিবে নন 

মগিবেক রোহিণী যশোদ]। 

গোপীর মরণ দৈবে অন্থমান করি সবে 

সভার আগে মরিবেক রাধা ॥ 

আর ন। শুনিব বেণু আর ন! দেখিব কান 

আর না করিব লাস বেশ। 

এমন বেখিত থাকে কাহুরে বুঝায় রাখে 

বিধি বিনে নাহি উপদেশ ॥ 

মথুরা নাগরী যত তার! কৈল পয়ব্রত 
বরজরমণী যে অনাথ । 

গোবিন্দদীস কহ হৃদয়ে এ দুখ সহ 

অবশ্ঠ মিলিবে প্রাণনাথ ॥ 

অ ১২৯ (পদরসসার ) 

মন্তব্য--১৭৫৪-৫৫ থুষ্টাব্বের লেখা এক পুখিতে 
চট্টগ্রামের দিয়াদ গ্রামের অধিবাসী কায়স্থ কবি গোবিন্দ- 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

দাসের কালিকামঙ্গলে বিদ্যার মুখে এই গানটা দেওয় 

হইয়াছে_- 
সজনি সই, প্রাণবন্ধু যাইবেন মধুপুরে । 
ছাঁড়িব গোকুলবাস, জীবনের কিবা আশ, বধভাগী 

হইল অক্রুর ॥ 
এই সেই বৃন্দাবন, কেলি কৈল] অনুক্ষণ, বসিয়। গাঁখিল 

পুষ্পমাল। । 

যত সখিগণ এই, প্রাণস্ুন্দর কই, কত না সহিব দেখ জাল ॥ 

আর ন। দেখিব কাছ, আর ন। শুনিব বেণু, আর ন। 

করিব লাস বেশ। 

এমন বেখিত থাঁকে, বন্ধুরে বুঝাইয়! রাখে, বিধি বিশ্ু 

নাহি উপদেশ ॥ 

ছাঁড়িব গোকুলচন্দ্র, প্রাণে না জীবেক নন্দ, মরিবেক 

রোহিণী যশোদা। 

গোপীর মরণ দৈবে, অনুমান করি সবে, সভার আগে 

মবিবেক রাধ1॥ 

মথুবার নাবী যত, হর আরাঁধিল কত, জিনিতে কামের 

ফুলধনু। 

দাস গোবিন্দ বাণী, বন্ধুর গমন শুনি, যমুনায় ছাড়িব 

গিয়া তন্ছ ॥ 

কালিকামঙ্গলের কবি যমুনায় তম্থৃত্যাগের কথা 
লিখিবেন ইহা সম্ভব মনে হয় নাঃ বর্ধমানের মেয়ে 

বিদ্ভার পক্ষেও যমুনায় তন্ত্যাগের কথা উঠে না; 

সম্ভবতঃ গোবিন্দ আচাধ্যের পদ চট্টগ্রামে যাইয়। কিছু রূপ 

বদলাইয়াছে। 

৭৫৮ 

বধূর পিরিতে আমার ন। পুরিল সাধে। 
কোন দেশে গেল পিয়া কোন অপরাধে 

মনে সাধ শুনহ বন্ধু হিয়াতে রাখিব । 

ছাড়িয়৷ রহিলে আমি পরাণে মরির ॥ - 

৩৫৯ 

মিনতি করিয়ে বন্ধু দস্তে তৃণ ধরি 
শ্াম বিহনে প্রাণ ধরিতে না পারি ॥ 
সঙরি বন্ধুর গুণ হৃদয় বিদবে। 

মনে করি বুক চিরি রাখিব অস্তরে ॥ 

হৃদয়ে রাখিতে চাহি নয়ান মোর কান্দে। 
গোবিন্দদাস কহে পিরিতের ফান্দে ॥ 

ক. বি. ১৭৯৯ 

৭৫৯ 

কোথা যাও পরাণ রাধার । 

মুখ তুলি চাহ একবার ॥ 
কি কহিলে নিকুঞ্চকুটারে। 

ছুট হাতি ধিয়। রাধার শিবে ॥ 

পাথারে ভাসালে ব্রজবাল]। 

দাড়াইবার শাহি গাছের তল। ॥ 

তোমার সোহাগে মাতিলাম। 

গুরু গরবিত না মানিলাম ॥ 

গোবিন্দদাসের ঝোরে প্রাণ। 

পুন কিয়ে মিলব কান ॥ 
ক. বি ১৮০১ 

৭৬৩ 

অনাথ সমান রাই রহিল! পড়িয়।। 

নিশ্বাস ছাড়য়ে ঘন হ। কৃষঃ বলিয়। ॥ 

উচ্চস্বরে কান্দে রাই বিলাপ করিয়]। 

কোথ! গেলে অহে শ্বাম অনাথ ছাড়িয়। ॥ 

দেখ! দিয়া মোর প্রাণ রাখ একবার । 

জনমিয়। হেন কু না করিব আর ॥ 

গোবিন্দদাসেতে বলে শুন বিনোদিনী । 

অন্তরে ভাবিয়া দেখ শ্যাম গুণমণি ॥ 

মন্তব্য- প্সজনীকাত্ত দাসের পুথি (পৃঃ ১২৬) 
হইতে ডঃ সুকুমার সেন কর্তক সাহিত্যপরিষৎপত্রিকায় 

( ৩৬ খণ্ডে) প্রকাশিত । 



পরিশিষ্ট (খ) 

গোবিন্দ চক্রবর্তীর পদ 

৭৬৬ 

ন্ুহই রাগ 

লাখবান কাঞ্চন জিনি। 

রসে ঢর ঢর গোর! অঙ্গের মু যাঁউ নিছনি১। 

কি কাঁজ শারদ কোটি শশী। 

জগত করিলে আলে। গোরা মুখের হাসি ॥ 

দেখিয়া রঙ্গি মাধব কাঁতি। 

মল্য মল্য অন্রাগে এ বর যুবতি ॥ 

স্শন শিখর মুরতি । 
মরমে ভরমে জাগে পিবিতি আরতি ॥ 

ভাউ গঞ্জে মদন ধনগুকী। 

কুলবতী উনমতি কৈলে ছুটি আঁখি ॥ 

অলক। তিলক ভালে শোভে। 

রঙ্গিনীর মনে রঙ্গ বাটে এ লোভে ॥ 

টাচর চিকুর কবরী । 

নান! ফুল সাজে তাহে হেরি হেরি মরি ॥ 

চন্দন-কেশর মাখা তনু । 

রঙ্গিনীর প্রাণ বাটি লেপিয়াছে জু ॥ 

মদদনবিজয়ী দোঁলে মালা | 

ইথে কি পরাঁণে জিয়ে কামিনী অবল! ॥ 

বাঙ্গ। প্রান্ত পাত পটবাস। 

পহিরণ নিতম্বিনি রম-অভিলাষ। 
অরুণ চরণে নখচান্দ । 

পামরি গোবিন্দদাসের চিতবান্ধ। ফান ॥ 

সমুদ্র ৩১, তরু ২৬৭ 

গীতচন্ট্রোদয় ৬৯ 

পাঠাস্তর_(১) সমুদ্রে_রসে চর ঢর অঙ্গ মুঞ্রি যাও 
নিছনি। 

মন্তব্য_রাধামোহন ঠাকুর পদাম্বৃতসমুদ্রের টাকায় এই 
পদ্দটাকে গোবিন্দ চক্রবর্তী কৃত বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন 
_ততঃ প্রকারাস্তরেণ বিষয়ালম্বনেন তত্ভাবর্ণনং 

শ্রীগোবিন্দচক্রবত্ভিঠাকুরকূত 'লাখবান কাঞ্চম জিনি' 
ইত্যাদিন। করোতি।” 

৭৬২ 

ধানশী 

মো! মেনে মলু মে। মেনে মলু'। 

কি খেনে গৌরাঙ্গ দেখিয়া আলু ॥ 

সাত পাচ সখী যাইতে ঘাঁটে। 

শচীর দুলাল দেখিলু' বাটে ॥ 

হাসিয়া রসিয়। লঙ্গিয়া সঙ্গে । 

কৈল ঠারঠোরি কি রস-বঙ্গে ॥ 

থীর বিজুরি করিয়া একে । 

সেহো। নহে গৌরাঙ্গ অঙ্গের রেখে ॥ 
আখির নাচনি ভাঙুর দোল! । 
মোর হিয়া মাঝে করিছে খেল।॥ 

চান্দ মলিন বদন ছান্দে। 

দ্বখিয়। যুবতি ঝুরিয়! কান্দে ॥ 

টাচর কেশে ফুলের ঝুঁটা। 

যুবতি উমতি কুলের খোঁট1॥ 

তাহে তনু স্থুখ বসন পরে। 

গোবিন্দদান তেঞ্ি সে ঝুরে ॥ 

গীতচন্ট্রোদয় ৬৯, সমুদ্র ৩৬ 
তরু ২৭৭ 

মন্তব্য--এই পদের টাকায় রাধামোহন ঠাকুর 

লিখিয়াছেন_ 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

"্ক্ষ্যমাণস্য সথীং প্রতি শ্রীমত্যাঃ প্রত্যুততররূপগীত- 
স্লোচিতগৌরচন্দ্রে দাঁতব্যে তত্র শ্রীগোবিন্দচক্রবত্তি- 
ঠককুরকুতে সাহাজিকগোপীভাবাক্রীস্তক তি চিন্নবন্ীপনগ- 
ঘুক্তিবর্ণনময়ে “মো মেনে মলু' ইত্যাদি* গীতছয়ে 
সংগ্রহকারেণোদাহিয়েতে।” 

গীতচন্দ্রোদয়ে আরম্ভ-_ 

ঢল ঢল কাচা কাঞ্চন মণি। 

কি ছার চাঁপার কলিক গণি। 

থির বিজুরি করিয়। একে। 

সেহ নহে গোরা অঙ্গের বেখে ॥ 

সই সই মে। মেনে ৫মলু'। 

কি খেনে গৌবাঙ্গ দেখিয়। আয়লু ॥ 

৭৬৩ 

শ্রী রাগ 

শচীর কৌঁয়র গৌরাঙ্গ সুন্দর 

দেখিলু' আঁখির কোঁণে। 
অলখিতে চিত হরিয়। লইল 

অরুণ নয়নের বাণে ॥ 

সই সরমে কহিলু' তোরে। 
এতেক দিবসে নদীয়। নগরে 

নাগবরী ন রবে ঘরে ॥ 
রমণী দেখিয়। হাসিয়। হাসিয়। 

রসময় কথ। কয়। 

ভাবিয়৷ চিস্তিয়। মনে দঢ়াইলু 
পরাণ রহিবার নয় ॥ 

কোন কুলঘতী যুবতী ইহার 
বুঝয়ে রসবিলাস। 

তাহাঁর চরণ হৃদয়ে ধরিয়] 

কহয়ে গোবিন্দদাস ॥ 

|] সমুদ্র ৩৬, তরু ৩৬ 

মস্তব্য-_বাধামোহন ঠাকুর এই পদের টাকাঁতে গৌর 
নাগরীভাবের যৌক্তিকতা বিচার করিয়া লিখিয়াছেন__ 

6৬ 

৩৩৬১ 

“মহন কলিযুগ-পাবনাবতারন্ত তদধশ্মকিষ্টনিখিলনরনারীণাং 

সংসারহেতু-শৃঙ্গা রাছ্যনর্থ -নিবৃত্তিপূর্বককে বলপ্রেমবিতরণ- 
কাধ্যত্বান্নানাপ্রকারেণ তংকালীনতন্ধামগতানাং নায়িকা- 
নাচ পরনারীপরপুরুষবিষয়কশৃঙ্গারস্থচককটাক্ষাদিধাষ্ট[ং 

কথং সম্ভবতি। অতভ্রেচ্যতে পূর্বাবতারেহয়মেব বিষয় 
আলম্বনম্ ইতি জানতী তদাশয়ালম্বনভাববতী কাচিন্নবন্ধীপ- 
নাগরী শ্রীমদেগীরচন্দ্রকুতকটাক্ষাগ্ান্ স্বশ্মিক্নভিযোগান্মন্য- 
মানা নিজপখীং প্রতি লীলশীমেবাবেদয়তি। বস্ততঃ 

শ্রীমদেশীরচন্দ্রশ্া সর্বত্র শ্রীকৃষক্ষুপ্্যা তংপ্রেমত এব তে 
জেয়। অস্থাবতারন্ মুখ্য রূপেণাশ্রয়ালঙ্গনভাবনিদানত্বাৎ। 

অতে৷ ন দষণম। তাপাং তু তনশ্যাশ্রয়ালম্বনভা বাজ্ঞানমপি 
ন দোষ:। কিন্ধ স্বভাববাত্যয়াভাঁবাঁৎ গুণ এবেতি সর্বা- 

সমধসং বুন্তন। এবং সর্দআ্রীপি জেয়ম্” । 

৭৬ 

ধাঁনশী 

সরুয়। বাঁকালি ভাঙ্গিয়। পড়ে। 

তাহে তনন্থখ বসন পরে॥ 

কৌচার শোভায় মদন তুলে। 

যুবতি-জীবন ঘুরিয়! বুলে ॥ 

শচীর দুলাল গৌরাঙ্গ চাদে । 
বান্ধল রঙ্গিণী ভুরুর ফাঁদে ॥ 

আঁখির বিলোল মুচকি হালি। 

কুলবতী-ব্রত নাশিল বামি ॥ 

লবঙ্গ ছুলাল চাপার ফুলে। 

কি দিয়া বাদ্ধিল কুম্ভল-মুলে ॥ 
ঠাচর কেশের লোটন দেখি । 

কোন ধনী নিজ ধৈরজ রাখি ॥ 

কপালে চন্দন-ফোটার ছট।। 

রসিয়।-যুবতি কুলের কাট! ॥ 

নিতম্ব-মণ্ডলে কাম বহি। 

ইছিয়া নিছিয়। পরাণ দি | 



৩৬২ গোবিন্দদাঁসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

গোবিন্দদাসের মরমে জাগে । 

তাহে কোন ছাঁর যৌবন লাগে ॥ 

গীতচন্্রোদয় ৭০, তরু ২১৩০ 

৭৬৫ 

ভাটিয়ারি 

রসিয়া রমণী যে। 

মদন-মোহন গৌরাঙ্গ বদন 

দেখিয়। জীয়ে কি সে॥ 

যে ধনী বঙ্গিণী হয়। 
ভাঁঙ ধন্থুয়। মদন-বাণে 

তার কি পরাণ রয় ॥ 

যে জানে পিরিতি বেথা । 

সেহ কি ধেরজ ধরিতে পারে 
শুনিয়। মুখের কথা । 

বিলাসিনীর মনে ছুখ। 

আজামুলম্বিত বাছ হেরি কান্দে 

পরিসর গোর।-বুক ॥ 

কামিনী কামন1 করে। 

গুরুয়া নিতহ্ব বিলান-বসন 

পরশ পাবার তরে ॥ 

গোবিন্দদাসের চিতে। 

গৌরাঙ্গ চাদের চরণ-নখর 
তাহার মাধুরী পিতে ॥ 

ক. বি. ২৩২৯ গীতচন্্রোদয় ৬৮, তরু ২১৩১ 

৭৬৬ 

হৃহই রাগ 

শুন শুন সই গৌরাঙ্গ ঠাদের কথা। 

না কহিলে মরি কহিলে থাকারি 

এ বড় মরমে ব্যথ। ॥ 

স্থরধুনীতীরে গোরা স্থন্দর 
সিনান করয়ে নিতি। 

কুলবধূগণ নিমগন মন 
ডুবিল সতীর মতি ॥ 

ঢল ঢল কাচা সোনার বরণ 

লাবণি জলেতে ভাসে। 

যুবতী উমতি আউদড় কেশে 

রহই পরশ আশে ॥ 

আধ কুস্তল লোটন পীঠে 
সোনার কুগুল কানে। 

মুখ মনোহর বুক পরিসর 

কে না কৈল নিরমাঁণে ॥ 

সজল বসন নিতম্ব লম্বন 

আই কি হেরিন্ত যে। 

কামের পাট রূতির বিলাস 

কহি মুরছিল সে। 

সিংহের শাবক জিনিয়! মাঝা! 

উলটি কদলী উরু । 

গোবিন্দদ1স কহই বিষম 
কামের কামান তুরু ॥ 

গৌরপদতরঙ্গিণী 

৭৬৭ 

ধানশী 

গোরারূপ সদাই পড়িছে মোর মনে । 

নিরবধি থুইয় বুকে সে রূস-ধাঁধস সুখে 
অনিমিখে দেখে। নয়ানে ॥ 

পরিয়া পাটের জোড় বাদ্ধিয়া চিকুর-ওর 

তাহে নান! ফুলের সাজনি। 

পরিপর হিয়। ঘন লেপিয়াছে চন্দন 

দেখিয়া জিউ করিলু নিছনি ॥ 

ম্বগমদ চন্দন কুক্কুম চতুঃ সম 
সাজিয়া৷ কে দিল ভালে ফোটা। 



গোবিন্দদানের পদাবলী 

আছুক আনের কাজ মদন মুগধ ভেল 
রহল যুবতীকুলের খোট। ॥ 

প্রাণ সরবস দেহ অবশ সকল সেহ 

ন। পালটে মোর আখি পাপ। 

হিয়ার গৌরাঙ্গ-বূপ- কেশর লেপিয়৷ গো 
ঘুচাইব যত মনের তাপ ॥ 

কামিনী হইয়। কাঁমন। করিয়। 
কাম-নায়রে মরি। 

গোবিন্দদাস কহয়ে তবে সে 

ছুখের সাগরে তরি ॥ 

তরু ২১৩৪ 

৭৬৮, 

তথারাগ 

দেখ দেখ নাগর গৌর স্থুধাঁকর 
জগত-আহলাদন-কাঁরী। 

নদীয়া-পুরবর রমণী-মগ্ডল 

মগডন গুণ-মণি-ধারী ॥ 

সহজেই রসময় সহচর উডভুগণ 

মাঝে বিরবাজিত নাগর-রাঁজ। 

মদন পরাভব বদন-হাঁস দেখি 

বিরসই রঙ্গিণিগণ ভয়লাঁজ ॥ 
ভকতবুন্দ-চিত কৈরব কল্পিত 

নিশি দিশি উদ্দিত হিয়াক বিলাসে। 
রসিয়া-রমণি-চিত রোহিণী-নায়ক 

অন্থখন পূরল ন। রহ হাসে ॥ 

এছে বিলাস প্রকাঁশ বিনোদই 
বিলমই উলসই ভাবিনি-ভাব। 

পদ-পঙ্কজ পর _. গোবিন্দদাস-চিত 
ভ্রমরী কি পাঁওব মাধুরি-লাভ ॥ 

তরু ২১৩৪ 

৭৬৯ 

কল্যাণী 

শারদ কোটা চাদ সঞ্জে স্থন্দর 

স্থখময় গৌরকিশোর বিরাজ । 
হেরইতে যুবতি পিরিতি-রসে মাতল 

ভাগল গুরুজন-গৌরব-লাজ ॥ 
সজনী কিয়ে আনু পেখলু গৌবা। 

মনমথ-মথন অরুণ নয়নাঞল 

চাহনি ভে গেলু' ভোর! ॥ 
মু মুছু মধুর অপুর শ্মিত-শোভিত 

লোহিত অধর বিনোধ। 

কত কুল-কাঁমিনি রসের যামিনি 
ভেল অনরাগিণি পরশ-আমোদ ॥ 

কেশরি-শাবক জিনি ভঙ্গুর মাঝ-খিনি 

তাঁহে বিলসে মন-যোহন বাঁস। 

হেরি কুলবতিগণ নিধুবন-গত মন 

নুগধে মাতল কত করু অভিলাষ ॥ 

কুটিল স্থকেশ কুন্থম লোটন 

যোটন রসবতি রস-পরিণাম। 

গোঁবিন্দদাঁন কহে এছে বর বলিয়। 

নাগর হেরি কহয়ে গুণ-গাম ॥ 

তর ২১৩৭ 

৭৭০ 

ধাণশী 

যতিখনে গোরা-বধূপ আয়লু হেরি। 

মাঁজল মুকুর আনলু তনি বেরি ॥ 

মহি হে সরপহ আনন অনৃপ। 

ইথে লাগি মুকুরে হেরিলু' নিজ মুখ ॥ 

তৈথনে হেরইতে ভেল হাম ধন্দ। 
উয়ল দরপণে গোরা-মুখ-চন্দ ॥ 



গোবিন্দদীসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

মন্টু মুখ সে! মুখ যব ভেল সঙ্গ । 

কিয়ে কিয়ে বাঢ়ল প্রেম-তরঙ্গ ॥ 

উপজল কম্প নয়নে বহে লোর। 

পুলকিত চমকি চমকি ভেলু ভোর। 

করইতে আলিঙ্গন বাহু পাঁসরি। 

অবশে আরিশি করে খসল হামারি 

বহুত পরশ-রম অদরশ কেলি। 

গোবিন্দদান শুনি মুরছিত ভেলি ॥ 
তর ২১১৮ 

৭৭১ 

গৌর নটবর হেরি গত দিবাকর 
খেলারস তেজিল রঙ্গে । 

তেজি জাহুবিকল নগর মুখে ধাওল 

নব নব দিজ শিশু সঙ্গে ॥ 

কি়ে ধূলিধূসর গৌর কলেবর 
স্থচাঁরু তিলক ভাল। 

আপাদলম্িত সঘনে ঘন দৌলত 

হিয়ায় বনি বনমীল ॥ 
হেরত বারি বাঁৰি নদ্দিয়। নাগরি 

স্থরধুনি বাঁরি ভরি কুস্তে। 

গৌর স্থধাকর হেরিয়ে জর জর 

তেজল গতি অবিলম্ে ॥ 

মন উনমত কোই কোই জায়ত 

শ্রীচরণে যৌবন মনভার। 

গোবিন্দদাস কহে জীবনে মন মোহে 
গৃহে পু কর আগুসার ॥ 

ক. বি. ২৪০৩ 

৭৭২. 

তথ রাগ 

বিহিরকি রীতি পিরিতি-আরতি 

গোরা বূপে উপজিল। 

যাহার এ পতি সেই পুণবতী 
আনে সে ঝুরিয়! মৈল॥ 

সজনি কাহারে কহিব কথা। 

নিরবধি গোর বদন দেখিয়। 
ঘুচাব মনের বেথা ॥ 

সে গোর! গায় ঘাম-কিরণে 

নিন্দয়ে কতেক চাদে। 

গলায় রঙ্গ ণ- কলিকার মাল। 

নারী-মন-বাদ্ধ! ফান্দে ॥ 

বাহুর বলনি অঙ্গের হেলনি 

মন্থর চলনি-ছান্দে। 

আছুক আনের কাজ কি মদন 

বিনিয়া বিনিয় কান্দে ॥ 

শ্রবণে পোনার মকর-কুণ্ডল 

রঙ্গিণী-পরাঁণ গিলে । 

গোঁবিন্দদাস কহয়ে নাগর 

হারাই হারাই তিলে ॥ 

তরু ২১৩৯ 

৭৭৩ 

স্থহই বাঁগ 

মরিব মরিব সই নিচয়ে মরিব। 
পিয়ার বিচ্ছেদ আর সহিতে নাঁরিব ॥ 

জনমে জনমে হউ সে পিয়া! আমারু। 

বিধি-পায়ে মাগে। মুঝ্ধি এই বর সার ॥ 

হিয়ার মাঝারে মোর রুহি গেল ছুখ। 

মরণ-সময়ে পিয়ার না দেখিলু মুখ ॥ 
গোবিন্দদামিয়। কয় চরণেত ধরি। 

এখনি আনিয়। দ্রিব তোমার প্রাণ-হরি ॥ 

তরু ১৯৫৬ 

সমুদ্র ৩৭১ 



গোবিন্দদাসের পদাবলী ৩৬৫ 

মন্তব্য-_রাধামোহন ঠাকুর পদীমৃতসমুদ্রের টাকায় 

লিখিয়াছেন-_-আভোগে তু শ্রীগোবিন্দচক্রবর্তী তব প্রাণ- 
বল্পভং হবিম্ আনয়িষ্যামীতি নিশ্চয়েন মৃতির্বারিত। 

৭৭৪ 

নিন্দু আপন পরভাগ। 

তৈ গেল আশিন মান ॥ 

মাস গণি গণি আশ গেলহি' 

শ্বী রহু অবশেষিয়। 

কোন সমুঝব হিয়াক বেদম 

পিয়। সে গেল পরদে শিয়া ॥ 

সময় শারদ চাদ নিরমল 

দীঘ দীপতি রাঁতিয়। | 
ফুটল মালতি কুণ্ড 

পড়ল ভ্রমরক পাতিয়া ॥ 

৩৭ ১৮০৮ 

৭৭৫ 

পাতিয় শমনক লাই। 

আওল কাতিক ধাই ॥ 

ধাই ঘটপদ লাই পছুমিনি 

পাই কিয়ে রস-মাধুরি। 

হি নিশস্কহি সঘনে চুম্বই 

কোন বুঝে অছু চাঁতুরি ॥ 

যবহু' পিয়। মঝু নেহ করলহি 

মেহ চাতক বীতিয়া। 

পিয়াঁসে দূরহি রোঁয়ে পাঁপিনি 

ওই রহল কি রীতিয়! ॥ 
তরু ১৮০৯ 

৭৭৬ 

কি রিতি করব অব হামে। 

আওল আঘণ নামে ॥ 

নাম শুনইতে উছল অস্তরে 

সে! রল-সায়রে পেশলি। 

কৌন বিহি মনু নাহলে গেও 

হাম সে পড়ি রহ একলি॥ 

শিশির নব নব তরুণ নব নব 

তরুণি নবি নবি হোই বি। 

নেহ নব নব তেজ দারুন 

দেহ ধক জনি কোইরি॥ 

ওপা ১৮১৩ 

৭৭৭ 

কোই করয়ে জনি বে।খে। 

আ1ওল দ।র'ণ পৌখে ॥ 

পেখে দিনমাহ। হ্ুএজ-আতঙপ 

পরশে কম্পন হোভিয়। ৷ 

পজনি হিমকর দরশে দহ দহ 

হে সহচরি রোতিয়া ॥ 

কপট কামুক পিধিতি-আগুনি 

দরশ কনি জনি হোই রি। 

অতয়ে কুল শিল জিবন যৌবন 
সখিক সঙ্গহি খোই বি॥ 

তর ১৮১১ 

৭৭৮ 

থোই কলাবতি মানে । 

আওল মাঘ নিদানে ॥ 

নিদানে জীবন রহল সো পুন 
মাঁঘ সমুঝল যাঁবই। 



৩৬৬ গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

মদন ধাকি ফেরি আওল 

সবহু' মঙ্গল গাবই ॥ 

রমাল নব নব পল্পব-চাপহি' 

মুকুল-শরে কত জোই রি। 

ভ্রমর কোকিল ফুকরি বোলত 

মার বিরহিণি ওই রি॥ 

তর ১৮১২ 

৭৭৯ 

ওই দেখহ অনগরাঁগে। 
আওল ফাগুন আগে ॥ 

আগে মধু কছু আশ আছিল 
নিচয় নাগর আওবে। 

বরিখ গেলহি অবধি ভেলহি 

পুন কি পামরি পাতিবে ॥ 

সোই নিরমল বদন-মাধুরী 
দরশ কি জনি হোয়। 

অতয়ে নিরগুণ জিবন তেজব 

মরণ ওখদ মোয় ॥ 

মোয় হেরি সখি সব কোই। 
চোঁঠ মাস বু রোই । 

রোই ঝর ঝর নিঝর লোচন 
বিষম অব দৌ মাস। 

কতিহু' অন্তর ততহি রহলিহ 

হামারি গোবিন্দদাস ॥ 

আধ বরিখহি তহি পামবি 

দাস গোবিন্দদাসিয়]। 

অবহু তব অব কবছ' না পাওব 

রহল করমক নাশিয়। ॥ 

তরু ১৮১৩ 

মন্তব্য-_বৈষ্বদাস পদকল্পতরুর ১৮*২ হইতে ১৮১৩ 

খ্যক রাধার দ্বাদশ মাসিক বিরহের ১২টা গীত উদ্ধৃত 
করিয়া লিখিয়াছেন__ 

অত্র চাতুর্শাস্তং বিদ্াপতিঠকুবশ্য ততো মাঁসঘয়ং 
গোবিন্দদাঁসকবিরাঁজঠকুরস্ত ততোইবশিষ্টং মাঁসযটুকং 
গোবিন্দচক্রবতিঠকুরন্ত বর্ণনমূ। 

রাঁধামোহন ঠাকুর-উল্লিখিত গোবিন্দ চক্রবর্তার ছয়টি 
কবিতা বর্তমান সংকলনের ৭৭৪--৭৭৯ সংখ্যাযুক্ত। 

৭৮০ 

বিহগড়া 

নন্দ-নন্দন সঙ্গে শোহন 

নওল গোঁকুল-কামিনি। 

তপন-নন্দিনি তীরে ভালি বনি 

তুবন-মোহন লাবণি ॥ 

তাঁত। থেয়] থৈয়া বাজে পাখাওজ 

মুখর কঙ্কণ কিন্কিণি। 

বিলসে গোবিন্দ প্রেম-আ'নন্দ 

সঙ্গে নব নব রঙ্গিণি॥ 

চারু চিত্রিত ছুই'ক অন্বর 

পবনে অঞ্চল দোঁলনি। 

দুহু কলেবর ভরুল শ্রমজল 

মোতি মরকত হেম মণি ॥ 

উরহি" লোলনি বাজত কিন্ছিপি 

নৃপুর-ধ্বনি অনুষঙ্গিয়]। 

গীম-দোঁলনি নয়ন-নাচনি 

সঙ্গে রদবতি রঙ্গিয়া ॥ 

রসে মাধব বিবিধ বিলসই 
সঙ্গে সঙ্গিনি মাঁতিয়া। 

নীল দরপণ- শ্বাম-মূরতি 
হেরত গোবিন্দদাসিয়৷ ॥ 

তরু ১২৮০ 



৭৮৬ 

এশান্য ধানশী 

পিয়ার ফুলের বনে পিয়ার ভ্রমর] । 
পিয়া বিগ মধু না খায় ঘুরি বুলে তারা ॥ 

মো৷ যদি জানিতাম পিয়া যাইবে ছাড়িয়া । 

হিয়ার ভিতরে প্রাণ দিয়! রাখিতো বেরিয়! 
কেমন দারুণ বিধি মোর পিয়। নিল। 

এ ছার পরাঁণ কেনে অবহু' রহিল ॥ 

মরম ভিতর মোর রহি গেল ছুখ। 

নিচয়ে মরিব পিয়ার ন। দেখিয়া মুখ ॥ 

এখানে করিত কেলি রসিয়। নাগর-রাঁজ। 

কে বা নিল কি বা হেল কে পাঁড়িল বাজ ॥ 

সে পিয়ার প্রেয়পী আমি আছি একাকিনী 

এ ছার শরীরে আছে নিলজ পরাণী ॥ 

চরণে ধরিয়া কান্দে গোবিন্দদানিয়।। 

মুগ অভাঁগিয়। আগে যাইত মরিয়! ॥ 

সমুদ্র ২৯৫, তরু ১৬৫ 

৭৮২ 

শ্রীকফ্ণচৈতন্য গোরা শচীর দুলাল । 

এই সে পুরবে ছিল গোঁকুলের গোপাল ॥ 

কেহ কহে জানকী-বল্পভ ছিল রাম। 

কেহ বলে নন্দলাল নব-ঘন-শ্যাম ॥ 

পুরবে কালিয়৷ ছিল গোপী-প্রেমে ভোর! । 

ভাবিয়। রাধার বরণ এবে হেল গোর! ॥ 

ছল ছল অরুণ নয়ান অনুরাগী । 

ন। পাইয়া ভাবের ওর হইল বৈরাগী ॥ 

সন্ন্যাসী বৈরাগী হৈয়। ভ্রমিল1 দেশে দেশে । 

তবু না পাইল রাঁধা-প্রেমের উদ্দেশে ॥ 

গোবিন্দদাসিয়। কয় কিশোরী কিশোর] । 

স্বরূপ রামের সনে সেই রঙ্গে ভোর! ॥ 

তরু ২৯৮৭ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ৩৬৭ 

৭৮৩ 

তথ। রাগ 

তিল এক শয়নে সপনে যে মঞ্ু বিনে 

চমকি চমকি কর কোর। 

ঘন ঘন চঙ্গনে গাঢ় আলিঙ্গনে 

নিবারে ঝরয়ে বু লোর ॥ 

সজনী সে। যদি করু নিঠবাই। 
না জানিয়ে কে!বিধি নিধি দেই লেয়ল 

সো সুখ কবি বিছুবাই ॥ 

তু কানে বিরস বচনে মোছে মারসি 
ডারপি শোককি কুপে। 

মরছিত জনে ঘাত নহে সমুচিত 

জগজনে কহব বিরূপে ॥ 

ভ।ঙ্গল মান সবহু জন-গঞ্জন 

পিরিতি পিবিতি করি বাধা । 

রসিক সুমাহ আপনে ছুখ পায়ব 

এ বড়ি মরমে মঝু সাধ। | 

সো মুখচান্দ হৃদয়ে ধরি পৈঠব 

কালিনি-বিষ-তদ নীরে। 

পামরি গে।বিন্দ- দাস মরি যায়ব 

সাজি আনল তু তীরে ॥ 

নু. পি. ১৭২৮ সমু ১৮৭, হর ৪৪ 

সং ৪২৩ 

মন্তব্য-_-এই পদ্দের ভণিতায় 'পামরি' গোবিন্দদাসের 

উল্লেখ থাকায় ইহাকে গোবিন্দ চক্রবর্তীর পদ বলিয়! ধর! 
হইল। রাঁধামোহন ঠাকুর 'লাখবাঁণ কাঞ্চন জিনি' ইত্যাদি 

পাঁমরি গোবিন্দদাসের পদটি গোবিন্দ চক্রবর্ভাঁর বলিয়। 

নিদ্দেশ করিয়াছেন। “করি বিছুরাই”, “মরমে মধু সাঁধ।” 

“সাজি আনল তছু তীরে' ইত্যাদি শব্ধ ভাষার উপর 
অধিকারের অভাবের নিদর্শন । এই পদ্দের উত্তরটীও 
গোবিন্দ চক্রবর্তীর বলিতে হয়। উহা নিম্নে প্রদত্ত 
হইল । 



গোবিন্দদীমের পদাবলী ও ঠাহার যুগ 

৭৮8 

কিকহিলিকঠিনি কাঁলিদহে পৈঠবি 
গুনইতে কাপই দেহ] 

এছন বচন কাছ যব শুনব 
জিবনে না বান্ধব থেহা। 

তাঁহে তু বিদগধ নারী। 

অনুচিত মানে দেহ যর্দি তেজবি 

মরমহি বিরহ বিখারি॥ 

কান্ক চীত রীত হাম জানত 

কবছ' নহত নিঠবাই। 

তুছ' যদি তাহে লাখ গাঁরি দেয়দি 
তবহ' রহত পথ চাই। 

এছন বোঁল ন। বোলৰি সুন্দরি 
কাছে পরমাদমি এহ। 

গোবিন্দদীনক শপতি তোহে শত শত 

যদি উদবেগ বাঢ়াছ। 

ক. বি, ১৭২৭ তরু 8৪১ 

মন্তব্য- এই পদটীতেও “জিবনে ন। বান্ধব থেহা?, 

কব নহত নিঠ্রাই”, “কাহে পরমাদমি এহ' প্রভৃতি 

ভাষার দৈন্তের পরিচায়ক। 



পরিশিষ্ট (গ) 
গোবিন্দদাস নামধারী একাধিক অর্ধাচীন কবির পদ 

৭৮৫ এমনি স্বন্দর কন্ঠ। এরূপ জগতে ধন্ত। 

বেহাগ বিধি চক্ষু নাহি দিল তায়॥ 

নিদ্রী অচেতন বাণী কিছুই না জানে । হাঁয় বিধি কি দশ। করিল]। 

চেতন পাইয়! পুত্র দেখিল নয়নে ॥ দিয়ে গে। রতন নিধি হাত নাহি দিল বিধি 

রোহিণীকে বোলাও তুলা তুঙ্গ করবি ধন আনরণ ন। হইল ॥ 

হের দেখসিয়া আমি বালকের ছবি ॥ কান্দি বুষভাহনাবা ভূমে যায় গড়াগড়ি 

এ কথা শুনিয় নন্দ আঁনন্দিত মন। তেজিল অঙ্গের অলঙ্কার । 

একে একে চলিলেন স্ুৃতিক! ভবন। কেশপাশ নাহি বান্ধে ভূমে যাঁয় গড়াগড়ি 
কত কোটী চন্দ্রের হইল উায়ে | তু নয়নে বহে পাঁণি-ধার ॥ 

আমি যত সহচর! উঠাইল হাত ধরি 

বসাইল আপনর কোলে । 
হেরিয়ে বালকের রূপ আনন্দ হৃদ | 

হেরিয়ে অপরূপ আনন্দ উল্লাম। 

কষ্চন্দ্রজন্ন কহে গোবিন্দদাস। কহয়ে মধুর বাণী আর ন। কান্দিহ রাণী 

বরাহ ৭৭ ১৫ ভালে। মন্দ কপালের ফলে॥ 

কন্যু। কে।লে কয় দেবী এ হোক চিরজীবি 

৭৮৬ বাহু মেলি কন্ত। লহ কোলে। 

প্রীরাগ বাঁচিয়া থাকিলে এই শতেক কোওর সই 
আশীষ করহ কুতুহলে ॥ 

শোক দুঃখ পরিহরি কন্যা নিল কোলে করি 

ছাঁড়ে বাণী দীরঘ নিশ্বাস। 

ধাপিগণ সাণি পাগলি সেচই বাদিত বারি 

মশ্ম জানে গোবিন্দদ।স ॥ 

বৃষভাঙ্-পুরেতে আনন্দ কলরব । 

উর্ধমুখে ধেয়ে আইল ব্রজবাশী নব ॥ 

ধাইয়া আইল সব ব্রজের রূপসী । 
দেখে বৃষভাম্ুস্থতা জিনি কত শশী ॥ 

দেখিয়! গোপিক। সব আনন্দে ভরিল | 

নাহিক নয়ান ছুটা কীত্তিকা দেখিল ॥ 

পায়াছিলাম সাধ পুরাঁব রতনের নিধি । 

বরাহ ৭৭ ১৭ 

গোবিন্দদ্াস কহে নিদারুণ বিধি ॥ বিগ 
বরাহ ৭খ ১৬ কামোদ 

গোঠেরে সাজিল বিনোদিয়|। 

হি আভীর বালকগণ গায় রামরুষগুণ 
- ধানশ্র গোপী রেল চাদমুখ চাঞা। 

কান্দয়ে কীত্তিকা রাণী ছুনয়নে বহে পানি আনন্দিত নন্দর।ণী সাজাইয়1 যছুমণি 

ধূলি পড়ি গড়াগড়ি যায়। নান। আভরণ পীত বাস। 
৪৭ 



৩৪৭৩ 

. আহীর বালক সঙ্গী 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

রূপ হেরি ব্রজনারী আখির নিমিখ ছাড়ি 
পীয়ে রূপ ন] যাঁয় পিয়াস ॥ 

সো পদপল্লব বিরিঞ্চির দুর্লভ 
যোগীর ধ্যানে অতি দূর । 

ভাগ্যবতী নন্দরাণী পাইয়া পরশমণি 

পায় ধরি পরায় নৃপুর ॥ 

গোঠে যায় শ্রীহরি চূড়া বাঁধে মন্ত্র পড়ি 
পীঠে দিল পাটকি ডোর । 

ধড়ার আচল ভরি থাইতে দিল ক্ষীর ননী 
কাদে রাণী হুইয়। বিভোর ॥ 

কতজন কত রঙ্গী 
তার মাঁঝে হ্বাম নটরায়। 

ধ্বজ বজান্কুশ চিহ্ন রোহি চলে ভিন্ন ভিন্ন 

গোবিন্দদাঁস তাহ! চাঁয় ॥ 

লহরী ১১৮ 

৭৮৯ 

যমুনাক তীরে তরুতল স্থশীতল 
আসিয়৷ মিলিল দোন ভাই। 

সভে বলে ভাল ভাল কী খেল। খেলিবে বল 

আঁজু খেল। খেলিব এক ঠাই ॥ 

কারু কাছে ভেঁট। কড়ি রাম চাক দাড়াগুলি 

কেহ কেহ পাচনি ফিরায়। 

রাম কানাই কুতুহলে দীড়াইল ছুই দলে 
শিশুগণ ধরি ধাওয়া ধাই ॥ 

সাঁতলি করিয়া পণ খেলায় রাখাঁলগণ 

হাঁরিলে লইব কান্ধে করি। 

বংশিবটের তলে বাঁখিয়ে আসিতে হবে 

সভে মিলি এই পণ করি। 

খেলিতে লাগিল সভে বলাই জিনিল তবে 
ডাকিয়। সাতলি বলাই ভাঙ্গে । 

সাতলি ভাঙ্গিল বলি ডাকে মহামত্ত করি 

মালসাট মারে নিজ অঙ্গে ॥ 

কেহ ধায় ছুরাছুরি কেহ তরু লক্ষ্য করি 

পিছে ধায় মত্ত বলাই। 

এক শিশু বলে ভাই সাতলি পাতিতে যাঁই 

মার যদি নন্দের দোহাই ॥ 
দূরে হইতে মারি ফেলি বিষম গেঁড়ুয়ার বাড়ি 

ঠাই ঠাঁই ফুলিল কানাইয়ের পা। 

কান্দিয়া কানাই বলে পড়িয়ে ধরণিতলে 
এমন সময় কাছে নাহি মা ॥ 

বলার ভয়েতে হরি ছিদামের করে ধরি 

বলে ভাই চল যাই দুরে। 
গোবিন্বদাস কয় এত কি পরাণে সয় 

দাদ কেন মারিলেক মোরে ॥ 

বৃ. বি. ১০৯ 

৭৯০ 

খেলারসে ছিল কৃষ্ণ ছিদামের সনে। 
হেন বেলে রাঁধারে পড়িয়া গেল মনে ॥ 

ধেনু সঙ্গে নিয়োজিয়! সব সখাগণ। 

যমুনার ঘাটে গিয়৷ দিল! দরশন ॥ 

ঠাঁই বুঝি বসিলেন কদছ্বের তলে। 

ঘাটের গলায় মাল! দান লবার ছলে ॥ 

হেন কালে লাস বেশে সাঁজাইয় পসর]। 

সেই মখুরাঁর বিকে যায় গোপিকার] ॥ 

হের কে দেখ গে বড়াই কদম্বের তলে । 
যে দেখি সে ঘোর ঘট। ভাসাইবে জলে ॥ 

কেন বা আইলাম বিকে আপন খাইয়!। 

এ দেখ ভাকে বাঁশি বাঁধার নাঁম লইয়। ॥ 

শ্টামটীদের উপরে ধবল টাদ। মেলা । 

তাহারি উপরে শোভে তিমিরের মাঁল। ॥ 
তাহার উপর মত্ব-মউরপুচ্ছ সাজ। 

হেন অদ্ভুত বূপ কেব৷ দেখিয়াছ ॥ 
তাহাঁর উপরে মত্ত মউরের পাখা । 

আম! হইতে জাতি কুল নাহি গেল রাখা ॥ 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

নীল মেঘ উপরে কিব! নব ইন্দ্রধন্। 
তড়িত-জড়িত রূপ নবঘন তন্ন ॥ 

শিরে চূড়া গীত ধড়। বনমাল। গলে । 
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম রূপ কদম্বের তলে ॥ 

কত কোটি চন্দ্র জিনি শ্রীমুখের ছট। 

গোঁবিন্দদাঁসের মন কেন লাটাপাট।। 

ক. বি. ১৯২ 

৭৯১ 

স্ববল মিলন 

দেবি কহে জটিলারে শুনহ বচন । 

নিশিতে দেখিছি হাম কঠিন স্বপন ॥ 
শ্টাম বামে বলিয়ে আছয়ে কমলিনী । 

ইহাঁর মঙ্গল লাগি আইন তখনি ॥ 

জটিল! প্রণাম করি কহে দেবি-পাঁয়। 

যাহাতে মঙ্গল হয় করহ উপায় 

দেবি কহে আয়োজন করহ তুরিতে । 

দিনমণি পৃজি রাঁধাকুণ্ডের তীরে ॥ 

অরুণপৃজার আয়োজন দেওল রাণি। 
আধি ঠাঁরি স্থবলেবে কহে সৃবদনি ॥ 

সবল আইল তবে যমুনাক তীরে । 

রায়ের আনন্দ হইল স্থবলেরে হেরে ॥ 
আপন আপন বেশ পরি &্োহ জন। 

জল ভরি কুণ্ডে ধনি কয়ল পয়ান। 

গোবিন্দদাস করু দুহু গুণ গান ॥ 

ক. বি. ২৭৮ 

৭৯২ 

ললিত। বিশাখ। সঙ্গে ক্রীড়া করে নাঁন। বঙ্গে 

বমিয়া আছেন বিনোদিনী । 

এমন সময়ে আসি বাঁজিল সঙ্কেত বাশি 
সভে মাত্র রাধা রাধা ধ্বনি ॥ 

৩৭১ 

বাশিরব লাগি কানে চিত না৷ ধৈরয মানে 
অমনি উঠিল রসবতি। 

কে যাবে আমার সাথে ফুলধনু লে গে। হাতে 

ভেটি গিয়ে গোলোকের পতি ॥ 

ললিত বলেন রাধে সাজাব মনের সাধে 

অমনি যাইবি কেন ধনি। 
টস সে সব রাখি সঙ্গে নাগরে ভেটিব রে 

যেতে হবে তাও আমরা জানি ॥ 

রাইকে সীঁজাইছে ভাঁলে লবঙ্গ মল্লিকার মালে 

গোরোচনার বিন্দু তাহে দিল। 

কপালে শিন্দরের নিন্দু রবি-কোরে যেন ইনু 
হেরি সভে বিমুখ তেজিল ॥ 

দোঁসতি-মুকুতার মাল! গ|থি এক ব্রজবাল। 

পরাইল শ্মতির গলে। 

অন্ঠমানে বুণি হেন বিধুপাশে তাঁর] ধেন 
উদয় কিল মেঘের কোলে ॥ 

অভিনব কাঁমিনি তশ্চ যেন সৌদামিনি 
সৌদমিনি ভূষণে ভূষিত। 

নিজ অঙ্গ দপখনে প্রতিবিশ্ব বিলোকনে 

ধনি ভেল আপনে মোহিত ॥ 

রাই মোর ভূঘণ পরে মনোহরের মন হবে 

ধেরজ ধরিতে নারে আনে । 

গোবিন্দদাম কয় তুলন1 দিবার নয় 
চাদ মেন নামিয়াছে ভূমে ॥ 

ক. বি, ৬১১, ৭৯২ 

৭৯৩ 

রাই চল চল আর কেন বিলম্ব 

ললিত] লহু লু বলে। 

শ্রীহরি বলি উঠিল ধনি 

ধরি সখি-ভূক্স-মূলে ॥ 



৩৭২ 

মণিদরপণ জলভাজন ধূপশক লেল। 

সম্পুট করি তাস্বুল পূরি 
গুণ চুড়হি দেল॥ 

চামর বিজন লেই কাদঘ্িনি চলি যাঁয়। 
স্থকমল জিনি _ ন্বাইপদ্দ আছে 

কণ্টক ফুকে তায় ॥ 

রূপমঞ্ধরি ভুজযুগ মেলি 

ভয়ে চলে কাছে কাছে। 

কেশরি জিনি মাঁঝা অতি ক্ষিণি 
ভয়ে ভাঙ্গে জনি পাছে ॥ 

লোকালয় যব পরিহবি বনে 
পৈঠলি বালা । 

গোবিন্দদাস কহে অব সব 

সখিনির ভয় ভেলা ॥ 

ক. বি. ৬১৭ 

৭৯৪ 

কড়খা ধানশী 

ললিত! উল্লাস প্রাণী স্বর্ণের চিরুণী আনি 

মনসাঁধে আচবিল চুল। 
বিশাখা কবরী বাধে করি মনোহর ছাদে 

সারি সারি দিল নানা ফুল॥ 
চিত্রা সময় জানি স্বর্ণের সীথি আনি 

যতনে দেয়ল সী'থিমূলে । 
চম্পকলতিকা ধনি অপূর্বব সিন্দুর আঁনি 

যতনে পরাওল ভালে ॥ 

নানাবত্ব কর্ণমূলে রঙ্গদেবী পরাইলে 

শোত৷ অতি কহনে ন৷ যায়। 

স্থদেবী হুবিষ হইয়। গজমোতি হার লইয়। 

গলে দিয়! নিরখিয়। রয় ॥ 

বাকি আভরণ ছিল তুঙ্গবিদ্য। পরাইল 

ইন্দুরেখ! পরায় নৃপুর। 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

গোবিন্দদাস অভিলাঁষি হইতে বাঁধার দাসী 

তবহি' মনোরথ পুর ॥ 
মাধুরী ১1৪৮৭ 

৭৯৫ 

গুরু গরবিত ধনি নাহি করে ভয়। 
ভেটিব নাগর শ্যাম দড়াইল নিশ্চয় ॥ 

অভরণ পাড়ি আনি করিল সাজন। 

গলায় পরিল বাজু হাতের কম্কণ ॥ 

পাঁয়ের নূপুর কেহ তুলি পার করে। 

গজমতি হার পরে কটার উপরে ॥ 

কপালের হিরাঁর পাতি পায়ে পরে ভালে। 

ক্ষুদ্র ঘ্টক। কেহ পরয়ে কপালে ॥ 

কপালে কাজর পরে নয়নে সিন্দুরু। 

ভূলিল সকল গোপী হইল অথির ॥ 

আঁর এক গোপবধূ যাইতে ন। পাইল । 
কুজন হইল তাঁর পতি ধরিয়ে রাখিল ॥ 

কৃষ্ণ অঙগরাগে গোপী পরাণ তেজিল। 

আগে যাই মেই ধনি কষ্ণচরণ চাইল ॥ 

গোবিন্দদাস কহে অনুরাগ সার। 

নিশ্চয় হইলে মিলে নন্দের কুমার ॥ 

ক. বি ৭৩৭ 

৭৯৬ 

নৃপুরের রুম্ধ ঝুম পড়ে গেল সাড়। । 

নাগর উঠিয়া বলে কে রাই হেন পার! 
ও কে এলে হে ধনী প্রেমময়ী রাধা । 
তব দরশনে দূরে গেও মনমিজ বাধ! ॥ 
তুমি আমার সরবস ছুনয়ানের তারা। 
ভুয়া বিনা সবদিগ লাগে আদ্দিয়ার। ॥ 

তুমি মৌর জপতপ তুমি ব্রত দান । 
তুমি আমার মূলমন্ত্র তুমি হরিনাম ॥ 
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তখন আনিয়া যমুনার বাঁরি ধোঁয়ায় ছুই পায়। 

পীত বাসে মুছে পদ অনিমিখে চায় ॥ 

তা দেখি ললিত মুচকি হাঁসে কুন্দলতার আঁড়ে। 

গোবিন্দদাস ভাসে আনন্দ সায়বে । 

ক. বি ৭৮৪ 

মন্তব্য-_-পদামৃতমাঁধুবী ১৫১২ পৃঃ জ্ঞানদাসের 
ভণিতাযুক্ত একটি পদে 

“দরশনে দূরে গেল মনসিজ বাধা। 

তুমি মৌর সরবস নয়নের তার! । 
তোমা বিনে দশদিগ হেরি আব্দিয়ার] | 

তুমি মৌর জপতপ তুমি মৌর ধ্যান। 
তুমি মোর মন্ত্রত্ত্র তুমি হরিনাম ॥” 

ইত্যাদি চরণ মিলে। 

৭৯৭ 

একে মে লোকের কথা মহনে না যায়। 

মোঁর নাঁম ধরি বীশি অবিরত গায় ॥ 

গুরুজন। পরিজনার যখন থাঁকি কাছে। 

মোর নাম ধরি বাঁশি সঘনে গরজে ॥ 

রাঁধ। বাঁধা বলিয়ে ডাঁকয়ে বাশি সদা । 

ম। বাপ ছাড়াইল ঘর নাঁম থুঞে রাধা ॥ 

মন ছুথে থাকি আমি মরমে মরিএ | 

আপন। মজাইলাম আমি পিরিতি করিএ ॥ 

গোবিন্দদাস কহে শুন ধনি রাঁধা। 
স্টাম যে তোমার তন তুমি তন্ন আধা | 

ক. বি. ৮১০ 

৭৯৮ 

বুঝিয়! গোৌঁপিকা-অঙ দহিছে অনন্গে। 
রসিক নাগর পাশ প্রেমের তরঙ্গে ॥ 

জআঁচবে নুচারু করি স্ববেশক লাই। 

বয়ানে বয়ানে মিলি নয়ানে মিলাই ॥ 

দৃঢ় পরিরম্ভণে হৃদয় জুড়াই। 
পয়োধর-শিখরেতে নখর বসাই ॥ 

এইরূপে যত গোপী তত রূপ ধরি। 

বিহরে অনঙ্গ রঙ্গে রমিক মুরারি ॥ 

এলোথেলো। গোপিগণ কবরি খপিল। 

জলধর আড়ে যেন শশি লুকাইল ॥ 

অপর মাঁধুরি পানে বিদ্ধিল দশনে। 
নারী বিমোচন চির হরল জঘনে ॥ 

শ্রমজল গলিত সকল অঙগরাগে। 

সুকুত1 কবরি ভাব কুন্থম ভূমি ভাগে । 

মুখবিত মগির বলয় বমনে । 
হার হরল অঙ্গে নামি মদরণে ॥ 

গোগীর বদন চাদ চকোর কানাই । 

সিক্রের বিশু কাজরে বানাই ॥ 

বিপরীত সুরতি কুটিল ঘন দিঠি। 

লন লক স্থহান্ত বচন ভেল মিঠি ॥ 
শ্যামল নাগরবর গোয়!লিনি গোরি। 

গান শ্রগোবিন্দদাস মেঘেতে শিঙ্গুরি 

ক বি. ৮৩১ 

৭৪৯১৯ 

জেলোকা-আধান কুষ্ নদের নন্দন | 

কেমনে গে।পিকাগণ মহিবে রমণ ॥ 

সঠিতে ন। পারি গোপী মাগে পরিহার। 

নিবেদন করি হবি না কর বিহার ॥ 

মহজে রূমণকেলি করহ গোয়ার । 

ন।গর-সমাঁজে বড় হইবে খাখার ॥ 

আর মোর সাধ নাই শুনহ লম্পট। 

আজি সে বুঝিচ মোর বড়ই সঙ্কট ॥ 

ছাঁড় ছাঁড় লম্পট আমার নাহি কাঁজ। 
ভাঁলে ভালে বলিতে কী খাইয়াছ লাজ । 

তুমি মত্ত হস্তী যত আমি ফুল খিনি। 
দৃঢ় এই বিহার কত ছে কমলিনি ॥ 
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কে বলে দয়াল তোরে নিঠর মুরাঁরি । 
যে বুঝি প্রকার আজি বধ গোপনাঁরি 

নিষ্ঠরতা৷ তেজ হবি রাখ ওহে তনু । 
ধীরে ধীরে রমণ সহজ কর কাছ ॥ 

নখাঘাতে বিদরে নব পয়োধর। 

নিরবধি দহে তন্চ বিষের সোসর ॥ 

অধর নিরস হৈল ঘন বহে শ্বাস। 

কখন ন। যায় প্রাণ তখন আয়াস ॥ 

কহেন গোবিন্দ প্রাণ যাউক নাহি ছুখ 

সবে না দেখিব আর তুয়া চাদমুখ ॥ 

ক. বি. ৮৩২ 

৮০০ 

এতেক বচন যদি গোপীগণ বৈল। 

শুনিয়। গ্রভুর মনে দয়। উপজিল ॥ 
পরিহরি রমণ বূসিক-রাজ ধীর । 

অমিয়। বচনে সব সেচিল শরীর ॥ 

আপনে কবরি হরি ধরি ধরি বান্ধে। 

বসনে বসনে বিগলিত নিবিবন্ধে ॥ 

গাঁথিয়। গাখিয়া পুন গজমতি হাব। 
পুনরপি কে মাল! দিল সভাকার ॥ 
এতেক দেখিয়। নন্দ-স্থত-জনুগতি। 

গোবিন্দদাস কহে সভাকার প্রতি ॥ 

ক. বি. ৮৩৩ 

৮০১ 

ফুলের কুগুল ফুলের হার। 

ফুলে বাদ্ধিয়াছে কুস্তলভার ॥ 

ফুলে সাজিয়াছে মুরলিবর । 
ফুলের ধনুক ফুলের শর 

ফুলের ফুলেতে রচিত গেড়ু । 

সকল গোপিনী গোপাল খেড়ু ॥ 

হরিষ হইয়ে উনমত অলি। 

সঘন সম্মুখে গুঞ্জরে ভেলি ॥ 

কুন্বম পরিয়। কবরী পরে। 

রঙ্গেতে গোপিক। কাড়াকাড়ি করে 

কুহ্ুমে কুটার নিশ্নীণ করি। 

কুন্থম সাঁজায়ে লুটয়ে পড়ি ॥ 

ফুল তুলি ফুলের করিছে বাণ। 

মদনে মাতিল গোবিন্দ গান ॥ 

৮০২ 

জয় রে জয় বৃষভাহ্ব-কন্য1। 

ডাঁলে বসি ডাকে সাবি প্রেমে বহে বন্া ॥ 

সারি বলে ওহে শুক তোমার কৃষ্ণ কালো। 

আমাদের শ্রীরাধার রূপে জগত করে আলো ॥ 

শুক বলে আমার কৃষ্ণ মদনমোহন । 

সারি কহে আমার রাইয়ের সঙ্গে যতক্ষণ ॥ 

শুক বলে আমার কৃষ্ণ করে ধরে গিবি। 

সারি বলে আমার রাধ। হদে ধরে গিরিধারি ॥ 

শুক বলে আমার রুষ্ণ স্থখ-সিন্ধু-সার । 

সারি বলে আমার রাঁধ। প্রেমের ভাণ্ডার ॥ 

শুক বলে আমার কৃষ্ণের বামে চূড়া টলে। 

সারি বলে আমার বাঁইয়ের চরণ পাবে বলে ॥ 

শুক বলে আমার কৃষ্ণের মুরলির ধ্বনি । 

সারি বলে আমার রাইয়ের স্থমধুর বাণি॥ 
স্তক বলে আমার কৃষ্ণের চন্দনের বিন্দু । 
সারি বলে আমার বাধার সিন্দুরের বিন্দু. ॥ 

সারি শুকের ছন্দ শুনি কোকিল কোকিলি। 

উলদিত জয় জয় বাধাকষ্ণ বলি ॥ 

তা শুনি আনন্দে ভাসে ভ্রমর] ভমরী | 

বাই শ্টাম বেড়ে তার। গুণ গুণ করি ॥ 
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ত৷ দেখি মউরী নাচে মউরের সঙ্গে । 

গোবিন্দদাম ভাসে প্রেমের তরঙ্গে ॥ 

ক. বি. ৮৪৫ 

৮০৩) 

ভাল হইল আইলা গোগী দেখ বনশোভা। 

ঘরে যাঞ্া নিজ নিজ পতি কর সেব|॥ 

ছুরজন চোঁর যদি হয় নিজ পতি । 
তাহ। ছাঁড়ি রমণীর নাহি কোন গতি ॥ 

কানর এতেক বাণী শুনি সব গোগী। 

অধোমুখ হইয়া চরণে লিখে ক্ষিতি ॥ 

খঞ্জননয়নে স্থরধুনিধার! বয় । 
ধন্ম তোমাতে রহ গোঁপীগণে কয় ॥ 

করিব অধর-পান মনে মনে রুখে । 

পতিত্রতা ধর্শটাক। শিখা ও কাহাকে ॥ 

পত্তীর পরম গতি তুমি অভিরাম। 
তুমি না থাকিলে পতি অগতি প্রমাণ ॥ 
কত কত পছুমিনি গাঁয়ত মধুকর ধর স্বৃতিভাস। 
পছুমিনি গায়ত মুগধল গোবিন্দদাঁস ॥ 

ক. বি. ৮৬৪ 

৮০৪ 

ভাঁলই হইল রাই ভালই হইল। 
আমি হইলাঁম গৌররূপ তুমি হইলে কাল 
নিজরূপ দেখি মোর মনে হইল ক্ষোভ। 

তোমার স্বরূপ হইতে হইল বড় লোভ ॥ 

বড় মনে সাধ ছিল হব তোমার বূপ। 

আপনি করিলে তুমি আপন স্বরূপ ॥ 

চূড়া বাধি দিয়াছি রাই আর না লইব। 

তোমার ভাবের মাল। গাঁথিয়া পরিব ॥ 

খণী আমি তুমি রাই প্রেমের মহাঁজন। 
কলিযুগে শুধিব খণ কবিয়! কীর্তন ॥ 
রাই কহে তোমার সঙ্গে নবন্ধীপ যাব। 

গোবিন্দদাস কহে প্রেমের ধার শুধিব ॥ 

্ি, বি. ৩৩ 

৮০৫ 

রাঁধাশ্টাম পাঁশ। খেলে অতি মনোহর । 

কাঞ্চনের পাটা লয়ে দিল থর থর ॥ 

বাই নিল কাল গুটি গোরি শিল শ্বাম। 

কাঞ্চনের পাটা লয়ে খেলে অন্ুপাম ॥ 

শ্বাম কহে বিনে।দিশী আগে কর পণ। 

হারিলে হাঁরিবে তুমি যত আলিঙ্গন | 

বিনোদিনী কহে শুন বিদগধ বায়। 

এ কথ। কহিতে মুখে লাজ নাহি পায় ॥ 

হ!রিলে লইবে ট।র ক্কণ আমার। 

জিনিলে লইব আমি মুরলি তোমার ॥ 

একথা শুনিয়। দৃঢ় প্রমাণ করিয়ে। 
ললিতার স।ক্ষী রাখে করচ] পাড়িয়ে ॥ 

পাশ। খেলে বজরাজ দশ দশ বলি। 

বিপু লিপু বলি ডাক দিল চন্দ্রাবলি ॥ 

দশ ন। পড়িল শ্যামের বৈরি হৈল সার. 

গোপীগণ মাঝে শ্যাম পাইল বড় লাজ ॥ 

খেলিতে ন। পারে শ্তাম করিছেন চুরি । 

বাধ। ও বিশাখ। সব দিছে টিটকারি ॥ 

দাস গোবিন্দ কহে শ্যাম ন। খেলিহ আর 

হেন বুঝি যাঁয় পাছে মুঝলি তোমার ॥ 

ক. নি, ৯৯১ 

৮০৬ 

আপন জানিয়৷ সৃজন দেখিয়। পিরিতি করিয়ে তায়। 

পিরিতি রতন করিয়ে যতন তবে সে সমান যায় ॥ 



৩৭৬ 

পরাঁণে পরাণে 

ভ্রমর। সমান 

মধুপান কর্য। 

কুজনে স্বজন 

আপনার স্থখে 

স্থজনে সুজনে 

তাহার পরাণের 

গোবিন্বদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

সই পিরিতি বিষম বড়। 

মিশাইতে পারে 

তবে সে পিরিতি দড় ॥ 

আছে কত জন 

মধুলোভে করে প্রীতি । 
উড়িয়! পালায় 

এমতি ভাহার রীতি ॥ 

পিরিতি করিলে 

সদাই দুখের ঘর । 

পিরিতি করয়ে 

সে পুন বাসয়ে পর ॥ 

অথগ্ড পিরিতি 

যে জন করয়ে আশ। 

নিছনি লইয়। 

কহে ত গোবিন্দদাস ॥ 

বরাহনগর পুথি ৬ (৮) 

মম্তব্ট- বোধ হয় কোন এক চত্ীদাসের পদে 

গোবিন্দদাসের ভণিতা যুক্ত হইয়াছে। 

৮০৭ 

রাইক মাঁনে বিকল মন-মাঁনসে 

নিজ মন্দিরে চলি গেল। 

যশোমতি কর লু বেশ নব বিজই 
গমনে অনুমতি দেল ॥ 

যমুনাক তীরে এক নীপমূলে 
পড়ি রহ নাগর কান। 

রাই নিজ মন্দিরে মরম সখি সঞ্ে 
এই ছুখ করি অনুমান ॥ 

ধিক্ ধিক জীবনে হাম গোয়ারিনি 

বোধ শোধ নাহি হোয়। 

গোবিন্দদাস কহে শুন সতি ভামিনি 

যব হরি সাধল তোয় ॥ 

ক. বি. ১৬২৮ 

৮০৮ 

কহে বৃন্দ সহচরি 
যদ্দি তুমি হতে পার নারি। 

মুকুট উতারি শিরে 

তবে নারি মিলাইতে পারি ॥ 

চূড়া আপনি নামাও হে 
মুকুট উতারি 

সিন্দুরের বিন্দু পর ভালে । 

তেজি মকর-কুগ্ডল 
কুগুল পড়িল ভূতলে ॥ 

দেখতে পেলাম ন। নারীর মিলনে হরি 

বলয়। পরিহরি 

বক্ষে পরে বিচিত্র কাঁচলি। 

বাহুমূলে বাজুবন্ধ 

গলে পরে বিচিত্র হালি ॥ 

তেজ্য করি পীতান্বর 

চন্দ্রহার শোৌঁভে তু পরে। 

লোনাঁর নূপুর পাত। মল 

কৃতার্থ দাস গোবিন্দ হেরে ॥ 

ক. বি, ১৬৩২ 

৮০৯১ 

শ্রী রাগ 

নাঁরীরূপ ধরি যদি যেতে পার শ্টাম। 
তবে সে ভাঙ্গিতে পারে মানিনীর মান ॥ 

নাগর কহত বুন্দে ক্ষতি কিহে তায়। 

নাগরী বেশ তবে বনাহ আমায় ॥ 

নাগরে সাজায়ে দিল নাগবী বেশ। 

বেণী বনায়ল চাচর কেশ ॥ 

কুগুল খুলি কর্ণে ফুল পরাইল। 

সীমন্তে সিন্দুরবিন্দু শোভ। ভালে হইল ॥ 

শুন ওহে বংশিধারি 

বান্ধ কবরি 

শিরে বান্ধ কবরি 

কর্ণে পর কর্ণফুল 

কঙ্কণ কিক্কিণি পরি 

জ্যোতিতে মলিন চন্দ্র 

পরিধান রক্তান্বর 

রাজ পায়ে ঝলমল 



কেশর ম্বত্তিকা আনি মাখাইল অঙ্গে । 
্বর্ণচুড়ি হাতে দিল কম্কণ সঙ্গে ॥ 
পয়োধর করি দিল কদম্ব-কেশরে। 

নীলদাড়ী পরাঁইল ধড়। করি দুরে ॥ 

চরণে আলতা পাত নৃপুর বাজে। 

রাধানামে বিদেশিনী বীণাযস্ত্র সাজে ॥ 

গোঁবিন্দদাসে কহে যাই বলিহারি। 
মনে লাগি বিদেশিনী সাজল মুরাঁরি। 

মাধুরী ২৫৪ 

৮৮১০ 

কেশর মৃত্তিকা আনি অঙ্গে মাখাইল। 

শ্যাম অঙ্গ ঘুচিয়া অমনি গৌরাঙ্গিণী হইল 
বীণাঘন্ত্র করে বীণ। প্রতি বলে। 

উচ্চৈঃন্বরে বাজ বীণা বাঁধা বাঁধা বলে ॥ 

যতনে তোমায় করে ধরিয়াছি বীণে। 

হাঁরায়েছি রাই যদি পাই তব গুণে ॥ 

বাঁধ বাঁধ বাঁধা বলে হয় বীণাধ্বনি । 

নিকুগ্ঠ থেকে শুনে রাধা বিনোদিনী ॥ 

কাহুর বেণুর মত শ্রবণে শুনি যে। 
আকুল হইয়। কয় সখিরে চাহিয়ে ॥ 

বীণা-ধ্বনি শুনি ধনি অধৈর্য অন্তরে । 

কে বাজায় বীণ। উহায় আন সমাঁদরে ॥ 

অনুমতি পেয়ে তখন ললিতা চলিল। 

গোবিন্দদাসের দুখ দূরে গেল ॥ 

ক. বি. ১৬৩৩ 

৮১১ 

বালাধানশী 

বাম পদ বাড়াইল নারীর শ্বভাবে। 

ধাড়াইয়। বৃন্দাদেবী চেয়ে দেখে তবে ॥ 

৪৮ 

গোবিন্দদাসের পদীবলী ৩৭৭ 

রাধার নিকটে যান বীণ! বগলেতে। 

রাধে রাধে বলি গান করিতে করিতে ॥ 
একে তো? সথৃতান তাঁথে বাঁধ! নাম শুনি। 

কর্ণ-তৃষ্ণ। ক্ষোভ করে জুড়ায় পরাণি। 

বীণার স্থৃতান শুনি হরে নিল চিত। 

দেখি সখি রাই পাশে কহেন তৃরিভ ॥ 
ললিত। আিয়। বলেন শুন ওগো বাই । 

কি অপূর্বব বীণ। এমন শুনি নাই ॥ 

কোথা হইতে বিদেশিনী আইল এক জন। 

বীণা স্থতান শুনি জুড়াইল মন ॥ 

রাধা বলে আন গিয়ে আমার নিকটে । 

বীণাষঃন্ত্র গান করে সে কেন বটে ॥ 

শুনিয়া ধোনের কথা ললিত। চলিল। 

গোবিন্দদাঁসের মনে আনন্দ ব।ড়িল ॥ 

মাধুবী ২৫৪ 

৮১২ 

ভুড়ি 
অপূর্ব বীণার গান শুনিয়ে শ্রবণে। 

সব পাশরিল রাধ। হরিল গেয়ানে ॥ 

অঙ্গের খুলিয়ে দিছে যত আভরণ। 

হাঁসি হাঁসি বিদেশিনী ফিরাইল বদন ॥ 

কমলিনী বলে ধনি কোন বর চাও । 

যাহ! চাবে তাহ। দিব বদন ফিবাও ॥ 

শুনিয়ে বিদেশিনী ফিরায়ে বদন । 

জোড় কর করি তবে কহয়ে বচন ॥ 

নন্দের নন্দনে যত করিয়াছ মান। 

এ মান রতন ধন মোরে দেহ দান ॥ 

গুনিয়ে বচন মুখে বসন ঝাপিল। 
সব ছুঃখ দূরে গেল আনন্দ বাড়িল ॥ 
নারী হয়ে দাসী হতে এলে আমার স্থানে । 

তোঁমার উপর আর কখন না! কৰিব মানে ॥ 



৩৭৮ গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

দুহু মুখ দরশনে ছুহু ভেল ভোর। 

মিলল তৈখন যুগল কিশোর ॥ 

দাড়াল শ্তামের বামে নওলকিশোরী 

গোবিন্দদাস বলে যাই বলিহাবী ॥ 

মাধুরী ২1৫১, 

৮১৩ 

শ্বেতরক্ত নীলোৎপল আদি পুষ্প যত। 
মল্লিক মালতী যুখি আর পুষ্প কত ॥ 
বনে বনে ফুল তুলি আইল! সহচরি। 

কবে অব হার গাঁথি দেহ হে কিশোরি ॥ 

বিনিস্ৃতা বনয়াল। রাধিক। গাথিল। 

বিশাখার হস্তে আনি সযতনে দিল ॥ 

আগে গিয়া বনমাঁল। দিহ তার গলে । 
মিলিব কুঞ্জেতে নিজ কহিও সঙ্কেত ছলে ॥ 

মাল। লইয়। সহচরি করিল পয়ান । 

গোবিন্দদাস তছু পদে গান ॥ 

ক. বি. ১৬৭৫ 

৮১৪ 

চেন ব। না চেন তুমি হইয়াছ ভূম্বামি 
নাম বৃন্দে থাকি ব্রজপুরে । 

পাঠাইলেন রাই আমারে 

থতেক খাতক ধরিবারে 

তাই এলাম যমুনার পারে ॥ 

দিয়েছ হে লিখে যত 
এই দেখ দস্তখত 

হ্বহন্তে লেখ। স্যাম তোমার । 

তোমার লেখা স্পষ্ট স্পষ্ট 

জগতে আছয়ে রা 
কর দৃষ্টি চক্ষে আপনার ॥ 

কর নাকে বরাজোঢ 

রাইরাজার হুকুম জোর 

জোর করি লব বৃন্দাবনে । 

তেজিয়। মথুরাধাম 

চলহ ওহে শ্যাম 

চল এখন রাধার সদনে ॥ 

ভেবে না শ্তাম ভাবন। কি 

তোমার তো সকলি বাকী 

উস্থল কিছুমাত্র নাই। 

গেলেই হবে বন্দোবস্ত 

কেনে আর খণগ্রন্ত 

স্থদের দফ। বরফ। দিবেন রাই ॥ 

তার রাজ্যে কোটাল নাই 

খেটে খোলস হইও খণে। 
যদি আসলে হয় অস্থিত 

করিব স্থিত তোর জন্য ধরিব রাই চরণে ॥ 

রাই বাজার করে ধরি এলে হে যমুনার পার 

স্যাম তোমার নাহিক নিস্তার । 

স্ুধ্য হয় অন্তগামি শীত্র হও অগ্রগামি 

পশ্চাদদগামি আমি হই তোমার ॥ 

বিলম্বে কি ফলোদয় 

ধার করিলে ধার শুধিতে হয় 

চিরকাল এই ধার--'নিস্তার। 

সূর্য্য হয় অস্তগামী 
শীঘ্র হও অগ্রগামী 

পশ্চাদগামী আমি হই তোমার ॥ 

নত জনের আছে ধার। 

দ্বিগুণে খোলস। কর! 

তোমার ধার করিব রাধার কাহু। 
গোবিন্দদদাসে কয় এই যুক্তি রসময় 
বুন্দাবনে কর অগ্রনর ॥ 

ক. বি. ১৮৭৯ 



গোবিন্দদাসের পদাবলী 

৮১৫ 

রাই ত্গ পিবিতি পসার। 
তোহারি স্মরণজলে লুটাইল জগজনে 

এত নহে ধরম বিচার | 

কোকিল। লইল বেশ বিদ্যাধরী নিল বেশ 

মুখশোভা নিল শশিকল]। 

ম্বগ নিল ছুটী আখি ভুরু নিল খঞ্জন পাখি 

মুদু হাসি লয়েছে চপলা ॥ 

বিশ্ব নিল অধর নাসা' নিল খগবর 

দশন জ্যোতি লয়েছে মুকুতা। 

কাঞ্চন লয়েছে ব্ণ গৃধিনি লয়েছে কর্ণ 

তোঁমার রাইয়ের এতেক বিতথ। ॥ 
কুচযুগ কনয়। গিবি শ্রীফলে করেছে চুৰি 

ভূজ নিল পদ্মের মুণালে। 

রামরস্ভ! নিল উরু চরণ মাধুরি চাঁরু 
রাঁজহংসে চুরি কৈল ভালে । 

রাইকে ব্রজে এক! পাইল সভে মিলে লুটি নিল 
শুন শুন নিঠর মাধাই। 

গোবিন্দদাস ভণে ধরি শ্যামের শ্রাচরণে 

একবার ব্রজে চল যাই ॥ 

ক. বি. ১৯১১ 

৮১৬ 

নিরদ্য় হে তুমি আঁর কি ব্রজে যাবে না। 
মাঁছোড় মা ফেলে পাশরিলে বাণি। 

নন্দ যশোমতি অন্ধ লোটায় ধরণি ॥ 

মথুবাতে রাজ। হৈলে বাজছত্র মাথে। 

ছিদাম আদি বেড়ায় কেন্দে শিরে দিয়ে হাথে ॥ 

কি সুখে শয়ন কর রতন পর্যাস্কে। 

বিধুমুখি পড়ে আছে যমুনার পন্কে | 
কি সুখে শয়ন কর রতন মন্দিরে। 

যমুন। তরঙ্গ বহে বাইয়ের নয়নের নীরে ॥ 

৩৭৪৯ 

বনে থাক ধেন্ছ রাখ বাখালিয়। মতি । 

তুমি কী রাখিতে পাঁর রাধার পিরিতি ॥ 
ধরে তোমায় লয়ে যাব কে রাখিবে দেখি। 

গোবিন্দদাঁস কহে ছল ছল আখি ॥ 

১৯১৩ 

৮১৭ 

দূতি তুমি বৃন্ধাবনে হও আগুসার। 
মাতা পিতায় কহিও কুশল নমস্কার ॥ 

প্রবোধিয়ে কহি ও বিশেষ বিবরণ। 

ত্রজপুরী তেজ্য হবি নহে কদাচন ॥ 

মিনতি কহিও আমার শরাধিকার পাশ। 

জন্মে জন্মে রর।ধার আমি নিজ দাস॥ 

অগ্যযাঁপি ব্রজেতে আমি করিয়ে গমন । 

শ্রীরাধার দর্শন করিব সন্মিলন ॥ 

এতেক বলি যোই নন্দের নন্দনে। 

এ বোল শুনিয়। দ্ূতি এলে। বৃন্দাবনে ॥ 
দূতি অনথসরি ত্রজে আইল পীতব।স। 

গোবিপাদাম কহে ভাবের উপাস ॥ 

নবি ১৯৪২ 

দূরে ন। ফেলিহ মোরে 

কি কহিব মহিমা 

এতেক মহিম। শুনি 

মোর কি এমন হব 

পতিতপাবনী ধনি 

৮১৮ 

জ্ীবাধ। ঠাকুরাণী 

বারেক কৃপ। করিতে জুয়াঁয়। 

রাখিহ সথির মেলে 

মিছ] কাজে এ জনম যায় ॥ 

ত্রিছুবনে নাহি সীম! 

ব্রজেন্্-নন্দন-মন-মোহিনী | 
স্মরণ লইন্থ পুনি 

ব্রজকুল-উদ্ধার-কারিণী ॥ 
শ্রীরাধার চরণ পাব 

সথি সঙ্গে কুরে করু বাস। 



৩৮০ গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

অন্ধকৃপ গৃহ-মাঝে ডুবি বৈহগ মিছাকাজে 
নিবেদিল গোবিন্দদাস ॥ 

ক. বি. ২০৯৬ পদকল্পলতিকা পৃঃ ৬৬ 

৮১৪৯ 

জয় শচীনন্দন কর অবধান। 
ভোঁজন-মন্দিরে প্রভু করল পয়ান ॥ 

বসিতে আপন দিল রতু সিংহাসনে । 

শীতল জলেতে প্রভুর ধোয়াইল চরণে ॥ 

বামে প্রিয় গদাধর দক্ষিণে নিতাই । 

আনন্দে ভোজন করেন চৈতন্য গোসাঞ্ ॥ 

অদ্বৈত ঘরণি আর শাস্তিপুর নারি । 

উলু উলু জয় দিয়া প্রতু-মুখ হেরি ॥ 

ছয় গোঁপাঞ্চি বলিলেন দ্বাদশ গোপালে। 

অষ্ট কবিরাজ আর মহাস্ত সকলে ॥ 

শাক শুকত৷ ভাজি আর লফরা ব্যঞ্জন । 

যাহা খায়ে তুষ্ট হইল৷ শ্রীশচীনন্দন ॥ 
দধি দুগ্ধ ঘ্ৃত চিনি নান। উপহার । 

আনন্দে ভোজন করেন শ্রীশচীকুমাঁর ॥ 

দধি দুগ্ধ ঘ্বৃত চিনি করঙ্গের পানি। 

যাহা খেয়ে তুষ্ট হইল! সন্ন্যাসি চুড়ামণি ॥ 
স্থবণ খড়িক। দিয় করে দস্ত ধাবন। 

আচমন করিয়। প্রভু বৈল সিংহাসনে । 

কপূর তাশ্বুল যোগায় প্রিয় ভক্তগণে ॥ 

কপ তাম্ুল খেয়ে পালক্কে শয়ন । 
গোবিন্দদাস করে চরণ সেবন ॥ 

ক. বি. ২৩২১ 

৮২০ 

ছিদ্রামে লইয়। সঙ্গে বিপিনে বিহার রঙ্গে 
আমি তখন ছুয়ারে দাড়ায়ে। 

মনে করি সঙ্গে যাই গুরুজনার ভয় পাই 
আখি বৈল তুয়।৷ পথ চেয়ে । 

রন্ধনশালাতে যাই তুয়! বন্ধু গুণ গাই 
ধৌয়ার ছলন। করি কান্দি। 

যখন তোমায় পড়ে মনে চাই বৃন্দাবন পানে 

এলাইলে কেশ নাহি বান্ধি ॥ 

মানিক নও মুকুতা৷ নও যে গলায় পরিব হে 
ফুল হইলে বেশ বনাইতাম। 

নারী না করিত বিধি তুয়া হেন গুণনিধি 
দেশে দেশে লইয়া! ফিরিতাঁম ॥ 

অগুরু চন্দন হতেম তুয়৷ অঙে 

লেপ। যেতাম ঘামিলে পড়িতাঁম রাঞগ। পায়। 

গোবিন্দদাঁন কয় যত সব মনে হয় 

বচনে কি তাঁহ। কহ। যায় ॥ 

কব, ২০৪৮ 

৮২১ 

নিকড়ে নাগরবর তুমি সে আমার । 
নিকড়িয়! দাসী ভাল আমি মে তোমার ॥ 

নিকড়ে বাশের বাশী থাকে তোমার মুখে । 

নিকড়ে রাধার নাম ঘন ঘন ডাকে ॥ 

নিকড়িয়। মুখে তোমার নিকড়িয়। হাসি। 
কড়িয়া কাখের কুস্ত জলে গেল ভানি ॥ 

নিকড়ে গোবিন্দদাসের পদ নিকড়িয়।। 

যেবা গায় ষেব। শুনে সেই নিকড়িয়া ॥ 

ক. বি. ২০৬২ 

৮২২, 

ব্রজের পুজিতা৷ পৌর্ণমাঁসী ভগবতী | 
ললিতাঁদি সহ আইল জটিলা-বসতি ॥ 
দেবীরে জটিল! দেখি উঠিয়। দীড়াইল। 

পাদ প্রক্ষালন করি আসনে বসাইল। 



গোবিদ্দদাসের পদাবলী ৩৮১ 

জটিল। কুটিলা কহে কেন আগমন । রাই বেশ ধরি স্থবল সুন্দর 
দেবী কহে আইলাম আমি আশিস্ কারণ । ঈষৎ মধুর ভামে। 
কালিকার নিশি শেষে দেখেছি স্বপন । সব সখি মেলি হাসি কুতুহলি 
রাধার দক্ষিণে শোভে নন্দের নন্দন ॥ ভণয়ে গোবিন্দদাসে 
জটিল! কুটিল। কহে ভগবতি মাই। 7583, 

অস্তঃপুবে বধূরে আঁশিস্ করে যাই ॥ 
ললিতা করিয়৷ সঙ্গে যাও রে গমন । 

রাধার সদনে যায়ে দিল দরশন ॥ 

দেবীর শব শুনি সুবল সত্বরে। ৮২৪ 

সলজ্জ সন্ত্রমে যেয়ে প্রবেশিল। ঘরে ॥ এ কোন রঙ্গ তোর দেবি জিজ্ঞাসিল। 

রাই বেশে সুবল সে ন। দেখায় মুখ । পূলেন বৃত্তীস্থ কথ! স্থববল কহিল 

গোবিন্দদাস কহে এ রস কৌতুক ॥ স্থবল বলেন দেপি তোমারে নিবেদি । 
ক. বি. ২৫০৯ কি করে আসিবে ঘরে বুনভা-ঝি ॥ 

যোগমীয়। কৰে তবে যুকতি যোঁজন। । 

মৃত্যু আরাধন লাগি করিল মন্ত্রণ। ॥ 

ও চতুর ললিত। সখি বুদ্ধি উপাজিল। 

সভে মনে মনে করয়ে ভাবনে স্্য্যপূজ।র ভাঁব তখন মনেতে রচিল ॥ 

কেন বুষভানু-ঝি। ললিতা করিয়। সঙ্গে স্বরে গমন । 

নাহি আসে হেখ। নাহি কয় কথ! জটিল] কুটিল। পাশ দিল দরশন ॥ 

ইহার কারণ কি॥ জটিল। কুটিল। পাশ পুন কহে যাই। 

সচিত্র! ছন্দরি জানয়ে চাতুরি তোদের হয়ে বধ লয়ে পুজিব দেব বায়॥ 

রায়ের যতক কলা। কুটিল। কহে ভগবতি মাই । 

তবে ধীরে ধীরে ভবন ভিতরে সুধ্যপূজায় কিব! হয় কহ কিব| চাই ॥ 

প্রবেশিল করি ছল|॥ যোড়শ উপচার কিব। পঞ্চ উপচারে। 

চতুর স্থুবল দধি ঘৃত ঘোল লাড়ু ঘ্বত নবনীতে পৃজি সব বরে ॥ 

ক্ষীর্স। মাখন ছান।। জটিল। কুটিল! শুনি আনন্দিত মন । 

এ ভাগ হইতে ও ভাঙতে ঢালে গে।বিন্বদাঁস কৈল দীন আয়োজন ॥ 

ঘন করে আনাগোনা ॥ ক. বি, ২৫১১ 

সুচিত্রা স্থন্দরি স্থির চাতুবি 
চরণ চলনে চিনে । 

উলটি উড়াঁনি উড়িতে তখনি 

উদ্ধার হইল অঙ্গ । ৮২৫ 

স্থলপদ্ম-কলি উজর যুগলি রাই বেশে স্ববল এসে দেবি পাশে দাড়ায় 

সব সথি দেখে রগ ॥ দেবি আখি ঠারে কহে বেল! বয়ে যাঁয় ॥ 



৩৮২ গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

নব নব নাগরি কল।। 

ধৈছন চান্দ কি মাল! ॥ 

বসনে ভূষণে উজ্োর । 

শঙ্খ শব্ধ ঘন ঘোর ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ দরশন ভাব । 
ঘন তহি জয় জয় রব॥ 

শ্রীরাধাকুণ্ডে উপনীত । 
গোবিন্দদাঁস ভণিত ॥ 

ক নি. ২৫১২ 

৮২৬ 

স্থবলে দেখিয়! রাই বছ 'প্রশংসিল। 

দুজনার গলার মল। স্থবল-গলে দিল ॥ 

স্থবলের বেশভূষ। স্ুবলেনে দিল । 

আপনার বেশভৃষ। আপনি পরিল ॥ 

স্্যপূজার আয়োজন যত কিছু ছিল। 
রাধাকৃষ্ণের অগ্রেতে তাহ। নিবেদিল ॥ 

শ্রীকুণ্ডের অকুলে কেলি-কদস্ব কুটারে। 
কান সহ কিশোরি কুন্ুম কেলি করে ॥ 

হেনকালে ঘোর ঘণ্ট। শঙ্খের ঘোষণে। 

শুনইতে বাই শ্যাম চমকিত মনে ॥ 

দেবী দুরে দেখে রাই সুবল বেশে আছে। 

সভে মেলি কুতুহলি গেল৷ তাঁর কাছে ॥ 

শঙ্কাশূন্তা। হইল! রাই কাঙ্ছর সহিতে। 

প্রণাম করিল রাই দেবীর সাক্ষাতে ॥ 

সব সখি পাশরিল পুজার পলার । 

সখের সাগরে মগ্ন মন সভাকার ॥ 

রাধিক। সুন্দরী বেশ রাখিলেন খুলি। 

নিজ নিজ বেশ দৌহে করে কুতুহলি ॥ 
রাঁধিক। সম্বরে দেবি সহাস সম্ভাষে । 

আখি ঠারি স্থবলেবে করে পরিহাসে ॥ 

স্থবল স্ুশিষ্ট পূর্বে জ্ঞান ছিল মোর। 
চোরের হিতে থাকি সেহ হইল চোর ॥ 

উত্তর না করে &ৌঁহে মুখে মৃছু হাস 

মনে মনে কু্য ভেল গোবিন্দদাল ॥ 

তরু ২৫১৩ 

৮২৭ 

সুধ্য পূজার স্থানে নারিকেল কদলি। 
পূর্ণ কুস্ত আর আলিপন। বলি ॥ 

পৌর্ণমাসি বলে আন পূজা প্রকরণ । 
সাক্ষাৎ এই ম্ৃত্যা দেব করহ পূজন ॥ 

সহান্য ধার যশোদ। কৃষ্ণের হয় রয়। 

দেবাদি দেবত] ইহ সর্বদেবময় ॥ 

গোঁপীগণ কহে মোর! ইহ নাহি জানি । 

তেহ কি আমাদের ঘরে চুরি করে ননি॥ 

অল্প ননি লাগি রাণী উদৃখলে বান্ধে। 
বান্ধডোর উতরোলে ম। বলিয়! কান্দে ॥ 

এই নাকি এক ন! সর্বদেবময়। 

আভীর-নন্দন কেন বাধ! সিড়ি বয় ॥ 

বস্থহর! ননিচোর। ভাঁও ভাঙ্গি ধর্ম । 

সাঁঝ সকালে গরু চরায় সেকি পরম ব্রহ্ম ॥ 

বিষ্ণুর মীধুর্ধ্য ভাঁব যত ব্রজনারি । 
গোঁবিন্দদাপ তছু যাও বলিহারি ॥ 

ক. বি. ২৫১৪ 

৮২৮ 

কৃষ্ণ লাগি উপায় না রাঁখ মনে মনে। 
অবশেষে দিল দেবি সু্যপূজার স্থানে ! 
গন্ধ পুষ্প ধৃপ দীপ নৈবেছ্য রসময়। 
আচমন দিয়! দিল তাম্ুল সঞ্চয় ॥ 
সভে মেলি বর মাগ পুজ। পূর্ণ হেল। 

গলবস্ত্রে জোড় হস্তে হরি হরি বল। 



প্রণাম করহ সভে পৃজ। হৈল সায়। 

এ গোবিন্দদাল কিছু ইহ বস গায়॥ 
ক. বি. ২৫১৫ 

৮২৯ 

শঙ্খের শব্দ ঘন ঘণ্টার কলিত। 
শ্রীমধুমঙ্গল শুনি আইল আচদ্বিত ॥ 
পৌর্ণমাঁসি প্রতি মধু কহে কর চালি। 
কনক পুতলি প্রায় দেখিয়ে সকলি ॥ 

একটি প্রতিম! যদি মধু বটু পায়। 
সদনে স্থাপন করি দৈন্য দশ চায় ॥ 
কৌতুক কথায় সভে হৈল। আনমন। 
আগু নিল ভক্ষ্য ভোজ্য যে সব প্রকরণ 

হাথ নাড়ি দস্ত করি মধু বটু বলে। 
ভূদেবে ভূগ্চাহ সব হইবে সফলে॥ 

ব্রাহ্মণ বদনে বিষুণ করেন ভোজন । 

বিপ্র তুষ্টে বিষণ তুষ্ট অভীষ্ট পূরণ ॥ 
বিধুরেখ বলে ব্যস্ত না হইও বটু। 
চিরকাল জানি বিপ্র ব্যবসায় পটু ॥ 

অদ্ট। ইচ্ছার দ্রব্য দেবি হাথে দেও । 

রাখ বাই ছাড় ভাই সুস্থে বসি খাও ॥ 

মাধব স্থবল মধু বৈসে এক সারি। 
পৌর্ণমাসি প্রতি কৃষ্ণ কহে আখি ঠারি। 
বটু বড় পটু পেট ভরা ব্যবসায়। 
গোবিন্দদাঁন বলে দেহ যত খায়। 

ক.বি ২৫১৬ 

| ৮৩০০ 

বটুকে পেটুক কহ শুন দেবি আই। 
আপন কলঙ্ক কানু কিছু জানে নাই'॥ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ৩৮৩ 

আপন। যাই কথ।| ভাই পরকে কয় পাছে। 

মাটি খাওয়াইয়ে অন্ন পরিচয় আছে! 

দীন দ্বিজে পেট্রক যে বলিতে পাঁর বটে। 
যুবরাজ কেনে ব্রজে ননিচোরা বটে ॥ 

পুরন্ধর পূজিবার যে উপকরণ । 

শৈল-পৃজা-ছলে কেন। সকলি ভক্ষণ ॥ 

সুয্য-পৃজার বিধি যদি কুটিলার কই। 
ভারি ডুণি ভাঙ্গি যায় দণ্ড ছুই বই॥ 
হবি কহ পরিবেশ সহিত মিষ্টায়। 

বটুরে সাধরে দেহ করি পরিপূর্ণ ॥ 

পরম্পর হাঁচারসে কখিল। ভোজন । 

আচমন করি কৈল তাশ্বল 'ভক্ষণ ॥ 

বট সহ হরি সদ। হাস পরিহাস। 

ব্রজে বিহ?ই হেরে গোবিন্দদান ॥ 

. বি. ২৫১৭ 

৮৩১ 

দেবি বাই শ্যাম সাঁধি মনক্কাম 

আনন্দ হইল যত। 

অমর। উপই তবে তাঁহ। গাই 
মুখ হয় শত শত ॥ 

রাই হেমকালে বংশি বটতলে 

শিঙ্গ। ধরি বিহ্বাধরে । 

হারে রেরে ভাই কানাই কানাই 
বিষাঁণ শব্ধ করে 

অমিয়। মিশ।ল কণ-রসায়ন 

শুনি শিঙ্গ! সান কাঁচ্। 

রাধাভাব ভাবি দাদ।সহ জোরি 

উততবোল মন তন ॥ 

রাধার নয়ান কটাক্ষ মোহন 
বন্ধন পিরিতি শ্যাম। 

খুলিবার নারে গৌরি আখি ঠাবে 
পরিতোষ পীতবাস ॥ 



৩৮৪ গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

মাধব সুবল এ মধুমঙ্গল 

চলিল। বলাই পাশ। 

তবে গোপীগণ ভবনে গমন 

ভণয়ে গোবিন্দদাস ॥ 

ক. বি. ২৫১৮ 

৮৩২ 

তবে ভগবভি বলে শীদ্রগতি 

চল বেল। গেল বয়্য।। 

চলে গোপীগণ হরধিত মন 

যতনে উথাবি লয়্যা ॥ 

ভুক্ত ভাচ্চ শেষ কদলি সন্দেশ 

তগুল কুহ্থম-মাল। ৷ 

কুটিলার ভয় নৈবেছ্য সঞ্চয় 

যতনে সাজায়ে থালা ॥ 

যেন পুর্বববত শঙ্খ আদি যত 
ঘোর শব্দ হুলাঁহুলি। 

আগে ভগবতি মাঝে রসবতি 

পাশ গোপাঙগন। বলি॥ 

দেবী ভগবতী গৌপিক। সঙ্গতি 

মিলিল। জটিলা-বাস। 

কৃষ্ণ লীলাসিন্ধু তার এক বিন্দু 

পরশে গোবিন্দদাস ॥ 

ক. বি. ২৫১৯ 

৮৩৩ 

এতেক মস্ত্রণা করি সব সখি মেলি। 

নিকুপ্জ মন্দিরে সভে চলে কুতুহলি ॥ 
নিকুপ্ কাননে সভে রহিল গোপনে 

বলবতি বাই কাছ সখিবে যতনে ॥ 

যেবা মনে আইসে তোর কর মোর বেশ। 

উভ করি গুঞ হারে বাদ্ধি দেহ কেশ ॥ 

মগমদকস্তরি দিয়ে অঙ্গ কর কাল]। 

গলায় গাথিয়! দেহ চম্পকের মাল ॥ 

কপালে অলক। দেহ সিন্দুর মুছায়ে । 

কটিতটে গীতধড়া দেহ পরাইয়ে ॥ 

রাঁধার বচন শুনি সাঁজাইল সখি । 

গোবিন্দদাস দেখে জুড়াইল আখি ॥ 

ক. বি ২৫১৩ 

৮৩৪ 

করিয়ে পুরুষ বেশ বাঁধারে যতনে । 

নিকুগ্ত কাননে যায় নাগর যেখানে ॥ 

শ্রীপমপ্তরি সখি তাম্বল জোগায়। 
শ্রীরসমপ্ধরি সখি চামর ঢুলাঁয় ॥ 
এছন বিবিধ রঙ্গে বাই চলি যাঁয়। 

প্রবেশ করিল গিয়। নাগর যথায় ॥ 

বাঁধাশ্তাম জয় বলি দেয় সখিগণ। 

দেখি চমকিত হৈল নাগর মোহন ॥ 
একি অপরূপ আজি দেখি সখি মাঝে । 

কোথ। হৈতে আইল এই নাগর বাজে ॥ 

চমকিত হয়ে শ্তাম চারি পাশে চায়। 

হাঁসিয়ে ললিত। দেবী শ্ঠামেরে শুধায় | 

তুমি কেব। বট কোন বনের দেবতা । 
কি কাঁরণে কি লাগিয়ে আসিয়াছ এথ|॥ 

সখির বচন শুনি বিমন নাগরবরে । 

গোবিন্দদান কহে বাক্য নাহি ক্ফুরে ॥ 
ক বি. ২০২৩ 

৮৩৫ 

বনদেবী নহি আমি নন্দের তনয়। 

স্যাম নাগর বলি মোর নাম হয় ॥ 



বাঁধার দরশন লাগি আসিয়াছি এখ।। 

কি লাগি যে বল মোরে বনের দেবতা 

এই মোর নন্দস্থত সখি যার সনে। 

ছলিতে আমারে বুঝি এসেছ এখানে ॥ 

অন্ুমরে বিজয় কহে বনদেবা। 

নন্দের নন্দন সে আমরা করি সেব। ॥ 

সথির বচন শুনি বিমন হইয়ে। 

চমকিত হয়ে শ্যাম রহে দাড়াইয়ে ॥ 

সখির বচন শুনি ইঙ্গিতে ললিতা । 

ধরেছে তোমার বেশ বুষভাঁচ-স্থৃতা ॥ 

বুঝিল। নাগর শ্যাম কপট রাধার । 

গোবিন্দদাস কহে কিশোরি তোমার ॥ 

. বি. ২৫২৪ 

৮৩৬ 

দেখ দেখি ওহে নাগর এস মোর কাছে 

দোহে এক অঙ্গ হব বড় সাধ আছে ॥ 

এত বলি শ্তাম নাগর ধরিল রাধারে । 

সম্ভোগ মিলনে দৌোহে আলিঙ্গন করে ॥ 

সব সখিগণ দেয় জয় জয় ধ্বনি । 

আটিয়ে ধরহ নাগর বাধ। নিনে।দিনী ॥ 

ঈাড়ায়ে ত্রিভঙ্গ হয়ে বাঁশি লয়ে মুখে । 

আপন। আপনি গুণ গান করে সুখে ॥ 

বুন্দাবন মাঁঝে দৌঁহাঁর কেলি-বিলাস। 

যুগল চরণ হেরি কহে গোবিন্দদাঁস ॥ 

. বি. ২৫২৫ 

৮৩৭ 

গিরি পরিহরি করিলেন শ্রীহরি। 

মদনকুঞ্ধে মদনমোহন বাজান বাঁশরি। 

অসময় রসময় বাজায় বাশরি। 

শুনিয়! অধৈর্য হইল ভানু রাঁজকুমারি ॥ 

9৯ 

যাইতে যাইতে পথে 

নিরখিতে কৃষ্ণনিধি 

গোবিন্দদাসের পদাবলী 

শ্ামের মুঝলি-ধ্বনি শ্রবণে লাগিল। 
নিবিবন্ধ খমি বস্ত্র নিতম্বে রহিল ॥ 

দিবসে বাশির গান শুনিয়। শ্রবণে। 

মণিহাঁর। ফণির মত চাহে সথি পানে ॥ 

কে যাবি আমার সঙ্গে শ্যাম দরশনে। 

সঙ্গেতে বাজছে বাশি সন্ধে বিপিনে ॥ 

আয় সহচরি বলে হেখি গিয়ে হরি। 

গোবিন্দদাম বলে লহ সঙ্গে করি ॥ 

ক. বং ২৪৬২ 

৮৩৮ 

রাধারে উল দেখি কহিছে ললিত। সখি 

বিধুমুখি নৈধ্য ধর মনে। 

গ্রহে গুক্ন আছে গঞ্জনা দিবেক পিছে 

সময়ে যাইব নিপুবনে ॥ 

ভুষণে ভূষিত হয়ে ভুবনমে।হিণী । 
হরি দরশনে যায় কু্র-গমনী ॥ 

বৃষভাঙ্ছ-নন্দিনী রমণীৰ শিরোমণি 

নব নব রঙগিণা সঙ্গে। 

নৃপুর পাঁত। পাদমল করিতেছে ঝলমল 

নিরখিতে চলিল জিভঙ্গে ॥ 

সছযে!জাত ক্ষীর গনী লইল যতনে । 

ক্ষীরভাঁগু ছান। আদি আনন্দিত মনে ॥ 

তুঙ্গবিদ্যা সথি নিল ফুললাজি সঙ্গে । 
পথে পথে ফুল ফেলি যায় নান। রঙ্গে ॥ 

ললিত। বিশাখ। স্বন্ধে হস্ত আরোপিয়ে। 

বাড়াইল বাম পদ শ্যাম জয় দিয়ে ॥ 

অধীর! হইয়। ধনি বলে। 

অচল হইল নাহি চলে॥ 

বল মোরে মরমিয়। সখি । 

অবশ অঙ্গ প্রেমেতে 

পদ মোর হলে! বাদি 

ষে বনে প্রাণকাস্ত আছে সে বন এত দূর আছে 
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শুনি বুন্দে কহে পুন নিকট হুইল বন 

শ্তাম অঙ্গের সৌরভ হুধামুখী। 
তখন যাইতে যাইতে কুটিলার সঙ্গেতে 

আচস্বিতে দেখ! হইল পথে। 

দেখি ধনি শশব্যস্ত চন্দ্র যেন বাহগ্রন্ত 

কিরণ মলিন ভয়েতে ॥ 

কহে গোবিন্দদাস হেরিয়ে মন উদাস 

ঘন শ্বাস বহিছে নীপাতে ॥ 

ক. বি. ২৫৬২ খ 

৮৩৯ 

কুটিল। কুমতি তখন হেরিয়! রাধারে। 

বলে কোথা যাঁও রাই লাস বেশ করে ॥ 

স্থবেশ করিয়ে অঙ্গে চলিছ রূপসি। 

বিকার ঘটিল বুঝি শুনিয়াছ বাশি ॥ 

দেবের ছুল ভ দ্রব্য কাঁপড়েতে ঢাকি। 

বিপিনে যাইয়। দিবে রাখালেরে ডাকি ॥ 

বড়াই বুড়ির ভাঙ্গিব জারি আয়ানেরে বলি 
এতে। আমাদের কুলে চড়াইল কালি। 

পরের রমণি লয়ে যে যাইয়ে বিপিনে। 

অনায়ান মিলায়ে দেয় রাখালের নে ॥ 

কেমনে করিল প্রেম রাখালের সনে। 

গোচারণে গত দিন পিরিতি কী জানে ॥ 

চন্দ্রাবলি আদি সব রঙ্গিণি গণে। 

অনায়ে মজিয়৷ গেল রাখালের প্রেমে ॥ 

গোবিন্দদীস কহে কুটিল। সুন্বরি। 

চিনিতে নারিলে তুমি কাঞ্চন সে হরি ॥ 

ক. বি. ২৫৬৩ 

৮৪০ 

ননদি মোর কষ নিধি ভাবে যারে মহেশ বিধি 

হেন নিধি চিনিলি না নয়নে । 

সমুদ্রে করিয়। বাঁস তবু না হলো বিশ্বাস 
পিয়াসাতে মরিলি পরাণে ॥ 

ননদ্দি মোরে ছাড়ি দেহ মিথ্যা ধরিবে দেহ 
অগ্রগামী হয়েছে পরাঁণ। 

এত শুনি কুটিলে ক্রোধে অগ্নি হেন জলে 

নিজ গৃহে করল পয়ান ॥ 

মন ছুখে মৌন হয়ে লয়ে সহচরি । 

বুন্দাঁবনে প্রবেশিল। রসের মঞ্জরি ॥ 

বিনোদ-বিহারী ধনি বিনোদিনীর করে। 

কি হেতু মলিন দেখি ও মুখ ইন্দুবরে ॥ 

সর্ব | চঞ্চল অতি ন৷ জানি কারণ। 

বিশেষে করিয়। বল শুনি সে কারণ ॥ 

শুনিয়া কহেন রাই নিবেদি চরণে। 

আসিবার কালে দেখ! কুটিলার মনে ॥ 

না জানি কপালে আজি কি আছে আমার । 
তে কারণে ভাবি আমি কি বলিব আর ॥ 

শুনিয়। কহেন শ্যাম সহাম্য বদনে। 

কি হেতু করহ চিন্তা সামান্ত আয়াঁনে ॥ 

গোবিন্দদাস দেখি হইল বিশ্ময়। 

যে নামে ভবভয় যায় তার আয়ানে কি ভয় ॥ 

ক. বি. ২৫৬৩ (থ) 

৮৪১ 

হেথ। কুটিল! কুচক্রি ত্রজে আসি নিকেতনে 
কহিল সকল কথ নিজ্জনে আয়ানে ॥ 

দেখাতে ন। পারি মুখ লোকের কাছেতে। 

কালার সঙ্গেত রাই বসিয়৷ নিকুণ্ডে ॥ 

অগ্নি হেন জলি উঠে শুনিয়ে আয়ান । 
করেতে লইল এক খড়গ খরসান ॥ 

করেতে লইয়ে খড়গ মনে দেয় পাক। 

ছুই চক্ষ ঘুরে যেন কুমাবের চাক ॥ 
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পবন গমনে বীর গমন করিল । 

গোঁবিন্দদাঁস কহে কুগ্জে প্রবেশিল ॥ 

ক. বি. ২৫৬৪ 

৮৪২ 

বিলাঁদ করেন রাই কুঞ্জে শ্যাম সনে । 

হেনকালে দুরে দৃষ্ট হইল আয়ানে ॥ 

কম্পিত হল রাই দেখিয়া আয়ান । 

শ্যামপদ ধরি বলে আজ হারাইলাম প্রাণ ॥ 

মোর প্রাণ যাঁয় ষ্দি খেদ নাহি করি। 

আমার লাগিয়ে প্রাণ হারালে মুরারি ॥ 

শুনি কহে বংশি-বয়ান কোন মঞ্ষে দীক্ষা আয়ান 

বল বল শুনি কমলিনী। 
শুনি কহে বিনোদিনী শুন ওহে চিন্তমণি 

কালী-মন্ত্রে দীক্ষা আয়ান জানি ॥ 

হাঁসি হাসি কালে শশী বাঁশিরে করেন অসি 

বনমাল। মুণ্ডমাল। হয় রে। 

দেখিতে দেখিতে ইচ্ছাঁময়ের ইচ্ছামত 
মোহন চুড়। মুকুট হইল শিরে ॥ 

অঙ্গেতে রুধিব বিন্দু ললাটেতে অর্দ ইন্দু 

শোভে যেন ইন্দুবর জিনি। 

নরশির কটা পরে মরি কিব। শোভা ধরে 

নরশিরধাবিণী রুদ্রাণী ॥ 

শোভে লোলরসনা ঘোররব। বিবসন। 

সাঁধকেরে বর-প্রদাঁয়িনী | 

হেরিয়ে গোবিন্দদাস গলেতে নিয়ে বাম 

পূর্ণ আশ পৃরাঁলেন ভবানী । 
ক. বি. ২৫৬৪ (খ) 

৮৪৩ 

হাঁপি হাসি কালে শশী বাঁশিরে করেন অসি 

মৌহন চূড়া মুকুট হুইল শিরে। 

দেখিতে দেখিতে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতে 
নয়ন ললাট উপরে ॥ 

লোল জিহবা লু লু ভালে অগ্নি অহরহ 

কটমট বিকট দশন । 
ছিল মকর-কুগুল প্রতি করি উসলি 

নবমিধু হইল স্থশোভন ॥ 
আছিলেন দ্বিনুজ হইলেন চতুতু'জ 

খড়গা ধর। বাম উদ্ধ করে। 

আর বাম অধ করে নরশির শোভা করে 

বনমাল। মুণ্ডমাল। হইল। 

রাঁধাভয় নাশিতে শ্যাম হইল আসিতে 

মরি মরি কিবা সে উজ্জ্রল ॥ 

দেখিতে দেখিতে সে পাদপস্মতে 

শিবরূপ শব হল হর। 

কহে দান গোবিন্দ শ্যাম! হইল প্রীগোবিন্দ 
ওরে নয়ন হের অনিবার ॥ 

বু. বি. ৫৬৫ 

৮৪৪ 

কালি রূপ দেখি তখন যত সখিগণ। 

আনন্দে করয়ে সভে পূজার আয়োজন ॥ 

গঙ্গাজল বিবদল জবাদল আদি। 
মহামায়। পুজিবার আছে যেই বিধি । 

রক্ত বন্ধ আদি করি রক্ত চন্দন। 

নানাবিধ সভে করে পূজার আয়োজন ॥ 

শ্যাম শ্যাম! হইল দেখি ভার কুমারী । 

যোগেতে গেলেন ধনি যোগের ঈশ্বরী ॥ 

হেরিয়ে কালিক! রূপ ভার ছুহিতে। 

বসিলেন যোগাসনে প্ীপাদ পৃজিতে ॥ 

বিধিমত ভূতগুদ্ধি স্থবিধান যত। 
নয়ন মুদ্দিয়! ধনি বিল যোগেত ॥ 

৩৮৭ 
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জবাঁদল গলজল বিল্বদল লয়ে। 
চরণে অর্পণ করেন আনন্দিত হয়ে ॥ 

হেন কালে আয়ান আপি নিকট হইল। 
কৈলাদ তেজিয়। কালি নিকুগজে দেখিল ॥ 

অমনি হস্তের খড়গ ফেলি ধরাসনে | 

দণ্ডাকার পড়িলেন কালিক। চরণে ॥ 

গললগ্রকতবাস চক্ষে বহে নীরব | 

বলে আমি কি জানিব অ..বিধিপ ॥ 

আমি অতি মুটমতি ভজন না জানি। 

কমলিনীর গুণে যদি দেও চরণ ছুখানি ॥ 

ম1 তুমি চন্দ্র তুমি সুর্যা তুমি দিবাঁবাতি। 

ফণীন্্র মণীন্দর আদি তোমাতে উত্পতি ॥ 

আমি অতি মুঢ়মতি অতি সে অজ্ঞান। 

দয়। করি চরণেতে দেহ মোর স্থান ॥ 

গোবিন্দদাঁস এই অভিলাষ করে। 

শ্যাম শ্যামন্ধপ জাগে হিয়ার মাঝারে ॥ 

ক. বি. ২৫৬৬ 

৮৪৫ 
৫ 

রে কুটিলে দেখা আমায় এত নয় নীলমণি। 

হেরি পপ্রত্যক্ষেতে নিকুষ্জেতে শর়্ুহদয়বাসিনী ॥ 

বাধারে অপতি জ্ঞান সদ। কর মনে। 

কালি-পদ পুজে রাই আসিয়! নিজ্জনে ॥ 

করিতে কুস্ভতের তত্ব পেলেন পরামর্শ । 

সতি সাধ্য রাই আমার হলেম বাই হতে কৃতার্থ। 

আর যদি কলস্কিনি বলহ বাধার। 

খড়েগতে কাটিয়া মাথ দিব জয় মার ॥ 

খরলাঁন দেখি ধনির উড়িল পবাণ। 

স্তব সাঙ্গ করি গৃহে চলিল আয়ান ॥ 

স্তব করি আয়ান তখন ভবনে চলিল। 

গোবিন্দদালের মনে আনন্দ বাঁটিল ॥ 

ক. বি. ২৪৫৬৭ 

৮৪৬ 

জটিলার ঘরে রঙ্গে শুতি রহ শ্বাম অঙ্গে 

চমকি উঠিল বিমোদিনী। 

বিষম সঙ্কট মর _. শুন শ্যাম হ্থনাগর 

গুরুজন। জানিবে এখনি ॥ 

হামিবে সব ঘরে পরে সঙ্কটে পড়িয়৷ গেলেম মরে 

অলল তেঁজিয়। দেখি করে কয়ালিয়৷ আখি 

ধাইয়] চলিল বনমালী। 

পরিতে পিতে বসব চলি গেল অতি দ্রুত 

বাই শয্যার ফেলিয়! মুবলি ॥ 

খনেক সময়ে অসি কুটিল। পাইল! বাশি 

প্যারী ছিল শধ্যার উপরে। 

বাঁশরি লইয়। যায় যথ। আছে জটিলায় 

কি বলিব বাহা নাহি স্বরে ॥ 

লোৌকেতে বলে জ' নয়নে দেখিল তা 

জাঁন। গেল রাই কলঙ্ষিনী। 

গোঁবিন্দদাঁস কয় গুপ্চপ্রেম ব্যক্ত হয় 

আর কি করিবে গুণমণি॥ 

ক. বি 

৮৪৭ 

কুটিল চলিল গোঁপীদের ঘরে ভাঁকিয়৷ আনিতে সভে। 

কুটিল! দেখিয়] ব্রজগোপী সব মনে মনে তাঁরা ভাবে ॥ 

পৌর্ণমাসি ভালে গোঁপীর মণ্ডলে সাক্ষাত করে আসি । 
এত শুনি সভে মনে মনে ভাবে জটিল নিকটে আমি ॥ 

জটিলার ঘরে গোপীগণ আইল তথা। 
তোম! সভাকারে আমি কব ছু:খের কথা ॥ 

গোগী বলে তোমার কথা পাৰিলাম বুঝিতে । 
ঘরের কন্দল বটে শুনিব পশ্চাতে ॥ 

আমাদের ঘরে এক আঁশ্চধ্য কথন। 

কইলে কথা লাজে মরি একি বিবরণ ॥ 

এত দিন করি বাস এ ব্রজ মগ্ডলে। 

শুতিছিলাম আচচ্বিতে মুবলি পরে কোরে ॥ 



গোবিন্দদাসের পদাবলী ৩৮৯ 

সোন। দিয় মুখ বাদ্ধ। দেখিতে হ্থন্বর। 

বিশাখ। বলেন মোর শুনহ উত্তর ॥ 

ওগে! আরে] সন্ধ্যায় এক পেয়েছি মুরলি। 

বিনা দোঁষ হয় পাছে কলঙ্কের ডালি ॥ 
চিত্রা চম্পকলত। সখিগণ কয়। 

আমরা পেয়েছি বাশি কে কে লাগে ভয় ॥ 

মকর-মুখ বাঁশি সেই ছিন্র আছে গায়। 
তোদের ঘরে কিবা! কথ। জটিল! শুধায় ॥ 

সভাকার কথা শুনি অন্তরে গুমরে। 

আমাদের ঘরের কথ। মিটিয়াছে ঘরে ॥ 

গোবিন্দদাল কহে কে বুঝিতে পারে । 

কখন দ্বিলেন রুষ্ণ মুরলি ঘরে ঘরে ॥ 

ক. বি. ২৭৯৯ 

৮৪৮ 

যশোদ। বলেন বাণী সেথে ইন্দু নীলমণি 

করে কেন ন! দেখি মুরলি। 

কহ যাঁছু আমারে গিয়াছিলি কার ঘরে 

বদন মলিন বনমালী ॥ 

খাইয়া আমার মাথা মূরলি হারাঁলি কোথা 

হায় গোপাল কি কাজ করিলে। 

মায়ের কপালে লেখ! হেদে গে রামের ম। 

না জানি কি আছয়ে কপালে ॥ 

সোন] যে হারাতে নাই কিকরিলি কানাই 

কান্দিয়। কান্দিয়া রাণী বলে। 

হায় আমি কি করিব দেশাস্তরি হয়ে যাব 

তুমি বাস ঘুচালে গোকুলে। 

কৃষ্ণ বলে কান্দ কেনে আমি যাই গোচরণে 

মুবলি লইয়৷ নিজ করে। 
জটিলার খন্দ খাইল কুটিল। মুরলি নিল 

আমি যাই আনিবার তরে ॥ 

করিয়। কিবা এক ছল চলিল গোপাল 

পর্বত নিকট তহি ধায়। 

দেখিয়! মর্কটী পাল ডাকি কহে ননলাল 

গোবিন্দদাস ও৭ গায় ॥ 

ক. বি. ২৪৭, 

৮৪৯ 

শুন রে বাশ আমার উত্তর জটিলার ঘরে যাওড। 

সোনার বাশি এপেছি পাপরি আমারে আনিয়। দাও ॥ 

ক্ষীর সর ননী খাওয়াই আমি শুন রে বানরগণ। 

এত শুনি সতভে মনে মনে ভাবে যাবট পুরেতে জান ॥ 

জটিল|র ঘরে চালের উপরে ছুয়ার বমিয়ে কত। 

অয়াকার করে সঠহিতে ন। পারে গালি দেয় অবিরত ॥ 

ঘরের ভিতর শিকার উপরে ভাগু ভাঙ্গি মনি খায়। 

দন্ত কিডিমিডি করযে বানর দেখিয়ে তরাঁস পায়।॥ 

অনেক কালের পুব।ণ বেসালি ভাঙ্গিয়। ফেলিল তারে। 

কুটিলার হাঁতে আছিল মুরলি কুলুপ ফেলিয়৷ মাঁবে ॥ 

মুরলি পাইয়া আনন্দিত হইয়। গে।বদ্ধন পর্ববতে যায়। 

মুবলি পাইয়। আননিত হইয়। হাঁসয়ে গোবিন্দ রায় ॥ 

মুবলি লইয়। শবদনে ধিয়! ধবলি বলিয়। ডাকে । 

হৈ হাম্বা করি উচ্চৈঃস্বরে হরি দাড়াইল গোবিন্দ নিকটে ॥ 

ক. ২৮৯১ 

৮৫০ 

ভাটিম়ারী 

সথন্দরি তুয়! গুণ গণিতে গণিতে। 
মনে করি কতবার গুধিতে তোমার ধার 

পুন আমায় হইল জনমিতে ॥ 

কলিতে পৃৰিয়। কালি কলিজা কাগজ করি 

খুদিলাম নিজ হাতে লিখি । 

খত রইল তব হাতে থাতক হইল নন্দস্থৃতে 

খত ছাড়াই বল কিসে দেখি ॥ 



৪৯৩ 

খত ছাড়াইতে যদি নাহি দেয় বিধি 

ব্যাজ লাগি কি বুদ্ধি করিব। 

জয় বাধে শ্রীরাধে বলি লুটাইয়! মাঁখিব ধুলি 
ইহ! বই ব্যাজ নাহি দিব ॥ 

এত কহি শ্যামরায় ধনির বদন চাঁয় 

গদ গদ কহে আধ ভাষ। 

ও চাদ বদনখাঁনি বসনে মুছান ধনি 
কহতহি গোবিন্দদাঁস ॥ 

মাধুরী ১1৫৯২ 

৮৫১ 

স্থন্দরি ঝটকাঁর মনে।হর বেশ । 

সময় হইলে আসি বাঁজিবে সঙ্কেত বাশি 

ধৈরযের নাহি রবে লেশ ॥ 

গমন মন্ুর ভাবে কবরী আউলাইয়া যাঁবে 
ঝটকর বেণীর রচন]। 

শ্রমজলে যাবে ভামি মলিন হবে মুখশশী 

কাজর পরিতে করি মান] ॥ 

নীল অট্ট পষ্ট শাড়ী আটিয়া! পরহ গোরি 
খসিয়া না পড়ে সেই কালে । 

কাচুলি পরিয়। হার ভিতরে রাঁখহ তার 
ছি'ড়িলে থাকয়ে যেন গলে ॥ 

নৃপুর পরিতে বলি পুন তা নিষেধ করি 
চলিতে চরণ হবে ভারি । 

আর এক ভয় আছে গুরুজনে জাগে পাছে 

কলরব শুনিয়! তাহারি ॥ 
দূতীর চাতুরী কথ শুনে বুষভাহু-স্ৃতা 

বদনে বসন দিয়। হাসে। 

দিয়া প্রসাধী পান দৃতীর রাখয়ে মান 
কহুতহি গোবিন্দদাস ॥ 

মাধুরী ২।৩১ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

৮৫২ 

সিদ্ুড়া 

সখি আমার কি কাজ ভূষণে। 

আমার মন যা করে স্টামের তরে 

আমার পরাণ তা জানে ॥ 

আমার নয়ন ভূষণ হ্যাম-দরশন 

শ্রবণ ভূষণ শ্যাম-গুণ। 

আমার করের ভূষণ শ্বাম-প্রেম-মণি 

শ্যাম নামে ঝরে পানি। 

হিয়ার ভূষণ হ্যামাঙ্গ পরশন 

গলার হার (শ্যাম ) রতন মণি ॥ 

আমার কণ্ঠের ভূষণ কনকের মাল। 

নাসার ভূষণ (শ্যাম) অঙ্গগন্ধ। 

আমার পিরীতি ভূষণ শ্যাম-গ্ররতি তনু 

(শ্তামের ) অনুগত দাস গোবিন্দ ॥ 

মাধুরী ২৩৩ 

৮৫৩ 

বেহাগ 

মন্দ মন্দ মধুর তান 

বাশী কোন ব। কুঞ্জে বাজিল বে। 
নব নাঁয়রী ও শ্রীরাধে 

ধনি অনঙ্গ রঙ্গে মাতিল রে॥ 

বাশী না জানে অন্য পর কি আপন 

তন্ন মন সব দহিল রে। 

পথি বাঁশী বাজে বেরি বেরি। 

আর ত ঘরে রইতে নারি ॥ 

মুরলী গান পঞ্চম তান 

যমুনা! উজান ধাইল বে। 
বাশী অস্তরে সরল উগারে গরল 

কুলবতীর কুল নাশিল রে ॥ 



গোবিন্দদীসের পদাবলী ৩৯১ 

বাঁশী তোদের বাজে কানের কাছে। 

আমার বাজে হিয়ার মাঝে ॥ 

তোর! সবাই ত শুনিলি বেণু। 
(বল গে!) আমার কেনে আউলাইল তন্ন ॥ 

গোবিন্দদাসের তন্ধ জর জবর 

গাজরেতে শর ফুটিল রে। 

মৌর বোল ধর ন। বাজিহ আর 

জীবনের আশ। মিটিল রে ॥ 

মীধুরী ২1৩৪ 

৮৫৪ 

শ্রীবাগ 

শুন কমলিনী বহুদিন হইতে। 

হিয়াতে সাধ মোর চরণ সেবিতে ॥ 

দাদ করি লেহ মোরে ও রাঙ্গ। চরণে 

সখির সমাজে মোর রহুক ঘোষণে। 

এক দিঠে চাহে ধনি বধু-মুখ-পানে। 
কত শত ধারা বহে ও ছুই নয়ানে ॥ 

চিত পুতলী ধনি ধুলায় লোটায়। 

হেরি মুরছিত তেল বিদ্গধ বায়। 

চৌদিকে সখিগণ করে হায় হায়। 

কোন মধি কহে অব কি করি উপায় 

কান্দিয়। ললিত। কহে উঠ প্রাণ রাই। 

মহচরীগণ তবে শ্তামেরে জাগাই॥ 

সখিগণ যুগতি করিল অনুপাম। 

দুহাকার অবণে কহয়ে দু নাম। 

বহুণে শ্রবণে পৈঠল পোই বোল। 
আখি মিলে দু'জন উঠল তু মোড় ॥ 

অচেতন ছিল1 দৌহে সচেতন ভেল। 

সহচরীগণ-মন-ছুখ দুরে গেল ॥ 

বমিল নিঝুঞ বনে বাই বাম পাশ। 
দুগ্ রূপ নিরখই গোবিনদাস ॥ 

মাধুরী ৩1৩৪৬ 



পরিঁশষ্ট (ঘ) 
মৈথিল গোবিন্দদাসের পদ 

৮৫৫ 

সাএ সাঁএ কা লাগি কৌতুকে দেখল 
নিমেষে লৌচন আধে। 

মোর মন মগ মরল বেধল 
বিষম বান বেআধে ॥ 

গোরস বিরস বাঁপি বিশেষল 

ছিকেহ' ছাড়ল গেহ।। 

মুরলি ধুনি স্থনি মন মোহল 
বিকেছ ভেল সন্দেহা॥ 

তীর তরঙ্গিনি কদম্ব কানন 
নিকট জমুন। ঘাটে । 

উলটি হেরৈতে উবটি পরল 

চরণ চীরল কাটে । 

স্কৃত স্থৃফল সুন্দহ স্থন্দরি 
গোবিন্দ বচন সারে। 

মো রম রমন কংস নরাএন 

মিলত নন্দ-কুমারে ॥ 

রাগতরঙ্গিণী ১০, 

৮৫৬ 

অগর উগর গারি মুগমদরস 
কএ অনুলেপন দেহ। 

চললি তিমির মিলি নিমিষে অলখ 

ভেলি কাচকসনি মপিরেহ ॥ 

হে মাধব! হেরহ হরখি ধনি চাঁন উগল জনি 
মৃহিতলে মেটি কলঙ্ক। 

ঘর গুরুজন হেরি পলটতি কত বেরি 

সসিমুখি পরম সন্ক | 
তুঅ গুণ গণ কহি আনলি অ সাহি টাবি 

দৈএ স্থুমুখি বিবাঁ। 
তে পরি পরাঁহঅ জে পুন্ু পাবিঅ 

পরধন বিহু পরয়াঁস ॥ 

জপল জনম সত মদন মহামত 

বিহি স্বফলিত কর আজ। 

দাস গোবিন্দ ভন কংস নরাএন 

সোরম দেবি সমাজ ॥ 

রাগতরঙ্গিণী ১০১ 



৫৬ 

শোবিন্দদাসের যুগ 





প্রথম অধ্যায় 

কবির জীবনী ও কাল-নিণয় 

১৫৭৬ শ্রীষ্টাব্ে শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপূর গৌর- 
গণোদ্দেশদীপিকা লেখেন । উহাতে বীরভদ্র, গঙ্গাদেবী, 

বনদাবনদাস, শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি এমন কয়েকজন 

ব্যক্তির নাম আছে ধাহার! শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করেন 

নাই। শ্রীজীব গোস্বামী রাঁমকেলিতে অত্ন্ত শিশুকালে 

মহাপ্রভৃকে দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়! ভক্তিরত্বাকরে একটি 

প্রবাদ লিপিবদ্ধ আছে (পৃঃ ৪৫)। সে সময়ে তাহার 
বয়স পাচ ছয় বৎসর হইলেও, প্রভুর তিরোভাবের সময় 

তাহার বয়দ ২৪।২৫ বৎসর হয়; অথচ তিনি কখনও 

শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়! কোনও প্রামাণিক 

গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয় নাই। গৌরগণোদ্দেশদীপিকাঁয় 

শ্রীজীবের নাম আছে, কারণ ১৫৭৬ গ্রীষ্টাবের পুর্বে 

বৃন্দাবনদান ও বীরভদ্রের মতন তিনিও প্রসিদ্ধি লাভ 

করিয়াছিলেন। গোঁবিন্দদাস ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্ষের পূর্বের 
কবিখ্যাতি লাভ করেন নাই $ করিলে তাহার নাম এ 
গ্রন্থে থাকিত। তীহার পিতা চিরঞ্জীব যে গ্রীচৈতন্যের 

অত্যন্ত অন্ুরক্ত ভক্ত ছিলেন এবং মহত্র ব্যক্তি বলিয়। 

পরিগণিত হইয়াছিলেন তাহ এ গ্রন্থের নিম্নলিখিত গ্পোক 

হইতে জান যায়-_ 

খগ্ডবাদৌ নরহরেঃ সাহচধ্যান্মহত্রৌ । 
গৌরাঙ্গৈকান্তশরণৌ চিরক্বীবস্থলোচনৌ ॥ (২০৯) 

অর্থাৎ শ্রীথণ্ডের অধিবাসী নরহরির সাহচধ্যহেত 
গৌরবান্বিত চিরপ্ধীব ও স্থলোচন এই দুইজন একান্তভাবে 

শ্রীগৌরাঙ্গের শরণ লইয়াছিলেন। এই গ্নোকের প্রতি 
দৃষ্টি আকুষ্ট ন। হওয়ায় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় অনুমান 
করেন যে, চিরঞ্জীব দীক্ষিত বৈষ্ব ছিলেন নাঃ তিনি 

শান্ত ছিলেন ( পদকল্পতরুর ভূমিকা, পৃঃ ৬৩-৬৪ )। 

যাহা হউক, কবি একদিকে ১৫৭১ শ্রীষ্টা্দে বৈষ্ণব 

কবিরূপে খ্যাতিলাভ করেন নাই; অন্যদিকে ১৬১২ 

্ী্টাব্ধের পূর্বে তিনি এতদূর প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন 

যে, শাক্ত হইয়াও যশোহরের প্রতাঁপাদিতা তীহাঁকে 
আঘৃত ও সম্মাণিত করিয়াছিলেন এবং তাহা রই প্রতিদানে 

কবি অন্ততঃ দুইটা পদ্দের সহিত ্রাহার নাম সংযুক্ত 
করিয়াছেন ( পদসংখ্যা ৪৬৪ ও ৬৩৩)। 

খীষ্টাঙধে মুদ্রিত রামরাঁম বন্থর 'বাজ। 
প্রতাপাদিত্য চবিক্রে' (পৃঃ ২৭) লিখিত এক কিন্বাস্তী 

হইতে জানা যায় যে, গ্রতাপাদিতা আগ্রায় বাদশাহের 
সামনে একটা সমস্যা! পুরণ করিয়। নিয়লিখিত কবিতা 

ণচন। কণিয়াছিলেন__ 

মে! বরকাখিনী মীর নাহা তি 

বিত ভালি হে। 

চিরমচরকে গচপর বাপ্িকে 

ধীরেছু চল্প চলিহে ॥ 

রাঁয় বেচারি আপন মনে 

উপম। ও চারিঠে ॥ 

কৈছঙগ মবোরতি সেত তুজঙ্িনী 

জাত চলিচে। 

পটার পঠ বিরুত-ইহাঁর বিশুদ্ধ পাঠ উদ্ধার কর। 

প্রয়োজন; আপাততঃ ইহার মানে বুঝ। কঠিন । তবে 
একথ। বল। যাইতে পাবে যে, গ্রতাপাদিত্যেরও কবিতা! 

রচনার অভ্যাম ছিল, কাজেই তিনি সে যুগের শ্রে 

বাঙ্গালী কপি গোবিন্দদাসকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া 

উৎসাহিত করিয়াছিলেন মনে হয়। গ্রতাপাঁদিত্য শক্তি- 

উপাঁপক হইলেও তাহার প্রাসাদে গোবিন্দমুদ্ধিও ছিল। 

রাঁমরাঁম বনু লিখিয়াছেন ষে, প্রাসাদের অভ্যন্তরে চকের 

'মধ্যস্থলে নানাবর্ণের প্রস্তরে রচিত এক উচ্চতর দিবা মণ 

তাহার উপরে শ্রীমুদ্ির বার হয় বিশেমত পর্বব উচ্ছবের 
লময়ে গোবিন্দদেব তাহার উপরে বিরাজমান হএন, 

(পৃঃ ৩৮)। তিনি আরও বলেন যে, অভিষেকের 

উৎসবের সময় 'রাজাগণ ও অধ্যাপক ও কায়ম্য ও বৈদ্য 
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৩৯৬ 

আর ব্রাঙ্ণ লোকেরদের আগমন পাঁচদিন থাকিতে 

আরম্ভ হইল (পুঃ ৪২)। এরূপ সমারোহের সময় 

গোবিন্দদাসও হয়তে। নিমন্ত্রিত হইয়া আনিয়াছিলেন। 

গোবিন্দদাদ তাহার “প্রেম আগুনি মনহি' গুনি গুনি, 

ইত্যাদি পদ্দের শেষে শ্রারাধার মানজনিত বিরহে শ্রীকৃষ্ণ 
কিরূপ কষ্ট পাইতেছেন বর্ণনা করিয়া ভণিতাঁয় 

লিখিয়াছেন-__ 

প্রতাপআদিত্য ও রস গাহক 

দাস গোবিন্দ ভান। (৪৬৪) 

আবার "শুন নিরদয়-হৃদয় মাধব" ইত্যাদি পদে বাঁধার 

বিরহ বণনা! করিয়। লিখিয়াছেন-- 

এতহি বিরহে আপহি মুরদই 

শুনহ নাগর কান। 

প্রতাপআর্দিত এ রূসে ভাঁসিত 

দাস গোবিন্দ গান ॥ (৬৩৩) 

ছুইটী পর্দেই বিরহরসের রসিক বলিয়৷ প্রতাপাদদিত্যকে 

বর্ণনা কর! হইয়াছে । 

আমরা যে ভণিতা উদ্ধৃত করিয়াছি তাহার 

পাঠাস্তরও আছে। এইবূপ পাঠাস্তর আপিল কিরূপে? 

প্রথম পদটার ভণিতা ১৭৭১ শ্রীষ্টাবে সন্কলিত দীনবন্ধুদাঁসের 

সংকীর্তনামৃত হইতে দেওয়া হইল । সম্ভবতঃ পদকল্পতরুর 

পূর্বেই সংকীর্তনামুত সঙ্কলিত হইয়াছিল । ইহার পাঁচ 

বছর পরে ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত সাহিত্য-পরিষদের ১৮৩ 
সংখ্যক পু'ির ভণিতায় আছে-_ 

রায় গোবিন্দ ও রায় গাহক 

দাস গোবিন্দ ভণেরে | 

পদকল্পতরুর ভণিতা-_ 

প্রাত আদিত ও রস গাহক 

_ দ্বান গোবিন্দ ভগে। (৫৩৮) 
আর অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে সঙ্কলিত ক্ষণদাগীত- 

চিন্তামণিতে আছে-_ 

রায় চম্পতি এ রস গাহক 

দাম গোবিন্দ ভণে। (৯৩) 

শীস্তিনিকেতনের একটা পুধিতে যে প্রতাপাদিত্য ও 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

রায় চম্পতি এই ডবল নাম আছে তাহ। 

সংখ্যক পদের টীকায় দেখাইয়াছি। দ্বিতীয় পদটা: 
ভণিতা আমরা কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের ৬২০৪ পুথি 
৫৩৭-সংখ্যক পদ হইতে দ্িলাম। বৈষ্বপদলহরীতে ও 

(৪৪২ ) এ ভণিতা আঁছে। কিন্তু পদকল্পতরুতে (১৭২০ । 

ও পদামৃতসমুত্রে (৩১৯ পৃঃ ) ভণিতা_ 
দাস গোবিন্দ এ রস গাহক 

ভাওয়ে রায় বসন্ত । 

প্রতাঁপাদিত্যের নাম গোবিন্দদাস যদি পদে উল্লেখ না 

করিতেন তাহ! হইলে অন্ত কেহ যে পরে বসাইয়া দিবেন 

ইহা সম্ভব মনে হয় না। ১৬১২ খ্রীষ্টাবে প্রতাপাদিত্য 

রাজ্যচ্যুত ও নিহত হন; তাহার পুত্রপৌত্রাদি কেহ রাজ্য 
পান নাই। সুতরাং তাহাদের খুসী করিবার জন্য কেহ 
প্রতাপাদিত্যের নাম জুড়িয়া দেন নাই । গোবিন্দদাসের 

পদাবলী ধাহার] গান করিতেন ও পুথিতে লিখিয়া 

রাখিতেন তাহার সকলেই বৈষ্ণব; আর প্রতাপাদিত্য 

যে শাক্ত ছিলেন তাঁহ। সকলেই জানিতেন। সে দিক্ 

দিয়াও গোবিন্ধদাসের পদের মধ্যে প্রতাঁপাদিত্যের নাম 

জুড়িয়। দেওয়ায় কাহারও স্বার্থ ছিল না। আমার ধারণ। 

ষে, কবি প্রথমে প্রতাপাদিত্যের নাম দ্বিয়াছিলেন ; পরে 
১৬১২ শ্রীষ্টাব্ধে তাহার পতন হইলে জাহাঙ্গীরের রোষ 

হইতে নিজেকে বাচাইবার জন্য তিনি এ নাম পরিবর্তন 

করিয়া বায় চম্পতি, রায় গোবিন্দ ও রায় বসন্তের নাম 

দিয়াছিলেন। রায় চম্পতি ও বায় বনস্ত কবি; রায় 

গোবিন্দ কে ছিলেন তাহা জান। যায় না। কবির ৪৬৪- 

সংখ্যক কবিতার ভণিতাঁর মৌলিক পাঠ সংকীর্তনামৃত ও 

পদকল্পতরুর সঙ্কলয্িতার] পাইয়াছিলেন, আর পরিবন্তিত 

পাঠ পাইয়াছিলেন বিশ্বনাথ চত্রবত্বী ও সাহিত্য-পরিষদের 

১৮৩-সংখ্যক পুথির লেখক । এই অনুমান যদি স্বীকৃত 

হয় তাহা হইলে ইহ। হইতে প্রমাণিত হয় যে, গোবিন্দদান 
১৬১২ শ্রীষ্টাব্দের পরেও কিছুকাল বাঁচিয়। ছিলেন। তিনি 

কোন এক বৎসরের আশ্বিনমাঁসের শুক্ু। প্রতিপদ তিথিতে 

তিরোধান করেন। 

গোবিন্দদাস কোন্ সময়ে জন্মিয়াছিলেন তাহ! 

5 ৬১. 



গোবিন্দদাসের যুগ 

নিশ্চিতরূপে জীনা। যাঁয় না। জগঘন্ধু ভ্রমহাঁশয় গৌবরপদ- 
তরঙ্গিণীর ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন-_-“গোবিন্দ কবিরাঁজ 

১৪৫৯ শকে (১৫৩৭ শ্রীঃ) জন্মগ্রহণ ও ১৩৯৯ শকে ( ১৫৭৭ 

খ্রীঃ) দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ১৫৩৫ শকের চাজ্জাশ্িন 

কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে মাঁনবলীল। সম্বরণ করেন। 
এই হিসাবে তিনি ৭৬ বৎসর জীবিত ছিলেন” (প্ঃ 
৭০ )। অচ্যুতচরণ তত্বনিধি মহাশয়ের মত উদ্ধৃত করিয়। 

তিনি লেখেন, “বোগমুক্তির পর গোবিন্দ এইরূপে “ভজন” 
ও বর্ণন করিয়! ছত্রিশ বৎসর কাল কীর্তন গান করেন।” 

ভত্র মহাশয় অচ্যুতচরণ তত্বনিধির মত উদ্ধত ন৷ করিয়। 

প্রেমবিলাসের বিবরণ তুলিয়া দিলে তাহার মতের গুরুত্ব 

বৃদ্ধি পাইত। প্রেমবিলামের বিবরণ এইরূপ £-_ 

গোবিন্দ কবিরাজ প্রথমে শাক্ত ছিলেন। তাহার 

বড় ভাই রামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনিবাস আঁচাধোর নিকট 

দীক্ষ। গ্রহণ করিয়। যাজিগ্রামে থাকিয়া ভক্তিশাত্ম অধ্যয়ন 

করিতেছিলেন এমন সময়ে গোবিন্দ গ্রহণী রোগে পীড়িত 

হন। 

এবে লিখি গোঁবিন্দের অস্বাস্থ্য করণ। 

গ্রহণী ব্যাধিতে শেষে ছাঁড়য়ে জীবন ॥ 

তার দেবী-উপাসন। শাক্ত মহামায়]। 

সেই সেব। সেই ম্মরণ বাঞ্ছে তার দয় ॥ 

মন্ত্রসিদ্ধি করিলেন ইষ্ট হইল সাক্ষাৎ । 

মরণ সময়ে পদে করে প্রণিপাত ॥ 
১৪শ বিলাস, পু; ১০৭ 

দেবী তীহাঁকে বাধাকষ্ণচ মন্ত্র গ্রহণ কগিতে বলেন। 

গোবিন্দদাস এই নির্দেশ শুনিয়! কিংকর্তব্যবিমূঢ হইয়া 

পড়েন। 

হেট মুণ্ডে রহে কারে কিছু না? বলিয়া। 
নিজ পুত্র দিব্যসিংহ তারে ত ভাকিয়। ॥ 

জনম গোঁঙাইল আমি পড়ি মিথ্যা রসে । 

আমারে উদ্ধার করে হেন কেবা আছে ॥ 

আচার্ধয ঠাকুর. ধাহা আছেন বসিয়!। 

পাঁচজন শীপ্র পাঠাও নিবেদন লিখিয়। ॥ 

এ, পৃঃ ১০৮ 

৩৯৭ 

রামচন্দ্র কবিরাজের অনুরোধে শ্রীনিবাস আচাধ্য কাটোয়ার 

নিকটস্থ যাজিগ্রাম হইতে ভগবাঁনগোল। স্টেশনের নিকটস্থ 
তিলিয়াবুধুরি গ্রামে আসিলেন। তাহার আপসিবার সংবাদ 

পাইয়া গোবিন্দদাস দিবাসিংহকে পাঠাইলেন তাহাকে 

অভ্যর্থন। করিয়। অনিবার জন্য | 

পড়ি আছে গোবিন্দ কবিরাজ ঠাকুর । 
পৃত্রেরে ডাকিয়৷ কহে আনন্দ প্রচুর ॥ 

গ্রামমধো কদলীর বুক্ষ রোঁপাইয়]। 

আমের পল্লব বাঁখি চৌদিগে বেটিয়া। 

অন্তত্রজি দিব্যসি'হ আনিল গ্রতরে । 

প্রণাম করিয়া পরে জিজ্ঞাসিল তারে ॥ 
এ, পঃ ১*৮ 

তাহার পর শ্রীনিবাস আচাধ্য গোবিন্দ কবিরাজকে দীক্ষা 

দিলেন। 

যে কালে আশ্রয় কৈল প্রভুর চরণ। 

কিবা আছিল তার হইতে মরণ ॥ 

কতেক সান কৈল কতেক বর্ণন। 

এইবূপে ছত্রিশ বৎসর করিল যাঁপন ॥ 
এ, পৃঃ ১১৭ 

এই বিবরণে দেখা যাঁয় যে, গোবিন্দদাস যখন দীক্ষা 

গ্রহণ করেন তখন তাহার পুত্রের এমন বয়স হইয়াছে 

যাহাতে তাহার সঙ্গে যুক্তিপরামর্শ কর! যায়, গুহকাধ্যের 

ভার দেওয়া যায় ও সম্মানিত অতিথিকে অভ্যর্থনা করিয়া 

আনিবার ভার দেওয়া চলে। দিবাসিংহের বয়স তখন 

১৮।১৯এর কম হইতে পারে না। গোবিন্দদাসের বয়স 

তাহ! হইলে সে সময়ে চল্লিশের কাছাকাছি হয়। ইহার 
পর তিনি ছত্রিশ বৎসর বাচিয়া ছিলেন। 

প্রেমবিলাস গ্রপ্থের অনেক স্থলে প্রক্ষিথ পয়ারাঁদি 

ঢুকিয়াছে । কিন্তু উদ্ধত অংশটা আমর! সাহিত্য-পরিষদের 
২৬২-সংখ্যক পুঁির সহিত মিলাইয়। দেখিয়াছি-_ 

মোটামুটি ঠিক আছে। এঁ পুখিখানি বিষুপুরের 
মহারাজ! গোপালসিংহদেবের মহিষী ধ্বজামণি পট্টমহাদেবী 

স্বহষ্যে লিখিয়াছেন। 

প্রেমবিলাসের গ্রস্থকারের নাঁম বলরামদাস; নিত্যানন্দ 



৩৯৮ 

প্রভুর পুত্র বীরভত্র তাহাকে নিত্যানন্দদাস নাম দিয়া- 

ছিলেন। ইনি শ্রখণ্ডের বৈদ্য আত্মারাঁম দাসের পুত্র ও 

জাহবা ও বীরভদ্রের কৃপাপাত্র ছিলেন। স্থৃতরাং তিনি 

গোবিন্দদাসের সমসাময়িক ব্যক্তি । গোবিন্দদাস যে 

প্রথমে শাক্ত ছিলেন তাহার আরও প্রমাণ পাওয়| যায়। 

প্রথমতঃ শ্রীচৈতন্যের চরণের একাস্ত আশ্রিত” চিরঞ্জীব 

সেনের পুত্র হইয়াও গোবিন্দদাস তাহার পুত্রের নাম 

রাখিয়াছিলেন দিব্যসিংহ। এটী বৈষ্বীয় নাম নহে। 

দিব্যসিংহ স্বয়ং পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং তাহার পুত্রের 

নাম ঘনশ্বাম। ভক্তিরত্বাকরে (নবম তরঙ্গ, পৃঃ ৫৭২- 

৫৭9 ) লিখিত আছে যে, গোবিন্দের মাতামহ দামোদর 

শক্তি-উপাঁসক ছিলেন । “ভগবতী তার বশীভূত নিরস্তর”। 

তাহার কন্া সুনন্দা গভযন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছিলেন 

বলিয়া তিনি দাসীকে দুর্গাদেবীর যন্ত্র দেখাইয়া আবার 

পূজায় মন দিলেন । দাঁসী স্থনন্দাকে এ যন্ত্রধৌত জল 
পান করাইলে গোবিন্দদাস ভূমিষ্ঠ হন। সম্ভবতঃ 

গোবিন্দদাসের অল্প বয়সেই চিরঞ্ীব পরলোৌকগমন করেন । 

গোবিন্দ মাঁতামহের গৃহে লালিত-পাঁলিত হন এবং সেই 

প্রভাবেই শান্ত হন। এই প্রবাদ যে সত্যের উপর 

প্রতিষ্ঠিত তাহার প্রমাণ দিবার জন্য প্রেমবিলাসে 
গোবিন্দদাসের শক্তি-বিষয়ক একটা পদের দুইটা চরণ ধৃত 

হইয়াছে । যথা-_ 

ন। দেব কামুক ন] দেবী কামিনী 

কেবল প্রেম পরকাশ । 

গৌরীশঙ্কর চরণে কিন্কর 
কহই গোবিন্দদাল ॥ 

১৪শ বিলাস, পৃঃ ১০৯ 

ডাঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রীথণ্ডে প্রাপ্ত “রস- 

নিধ্যাল' নামক পদসংগ্রহের এক পুঁথিতে এই পদের প্রথম 
অংশে পাইয়াছেন__ 

হেম হিমগিবি ছুই তঙ্্-ছিরি 
আধনর-আধনাবী। 

আধ উজর আধ কাঁজর 

তিনই লোচন ধারী ॥ 

গোবিন্দদাঁসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

দেখ দেখ দুহু' মিলিত এক গাত। 

তকত (পূজিত) ভুবন বন্দিত 
ভুবন-মারতি তাঁত (?)॥ 

আধ-ফণিময় আধ-মণিময় 

হৃদয়ে উজোর হাঁর। 

আধ-বালাম্বর আধ পট্রান্বর 

পিদ্ধন দুহু' উজিয়ার ॥ 

না দেব কামিনী না দেব কামুক 

কেবল প্রেম পরকাশ । 

গৌরীশঙ্কর চরণকিস্কর 
কহই গোঁবিন্দদাঁস ॥ 

অধ্য।পক শুকুমার সেন- বঙ্গ শ্রী, ১৩৪০ মাঘ, পৃঃ ১৩৮ 

এই পদটী হইতে জান। যাইতেছে যে, গোবিন্দদাঁস বৈষ্ণব- 

ধম্ম অবলম্বনের পূর্বেও ব্রজবুলিতে পদ রচনায় নৈপুণ্য 

লাভ করিয়াছিলেন । প্রেমবিলাসের বর্ণন। অনুসারে দেখা 

যায় যে, কৰি শ্রীনিবাস আচাধ্যের কপ। পাইবার পর 

সুস্থ হইয়া “ভজহু' রে মন নন্দনন্দন” (৬৮৫) ইত্যাদি 

পদ রচনা করেন; যথা-_ 

সেইদিন হইতে সুস্থ হইল! গোবিন্দ । 
প্রভুর নিকটে আইসেন পরম ব্বচ্ছন্দ ॥ 

আপনার পূর্ব রীতি কহে প্রভু আগে। 

কান্দিতে কান্দিতে গোবিন্দ শরণ মাগে॥ 

কুলের প্রদীপ মোর ভাই রামচন্দ্র । 

প্রভু কপ কৈল মোরে তাহার সম্বন্ধ ॥ 

আপনার নিজ দৌষ কহিব বা কত। 
অস্পৃশ্ঠ পামর মুঞ্ি সহজে অস্ত ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে পড়ে রাঁমচন্দ্রের পায় । 

প্রীনিবাস যার প্রভু কার আর আছে দায় 

এবে নিবেদন করে। শুন প্রভৃবর | 

নিবেদিতে বাসি ভয় কাঁপয়ে অন্তর ॥ 

তথাহি পদং__ 

ভজহছ' রে মন শ্রীনন্দনন্দন 

অভয় চরণাঁরবিন্দ রে। 



গোবিন্দদাঁসের যুগ 

দুল ভ মানব- দেহ সাধুসঙ্গ 
তরাঁইতে এ ভবসিন্ধু রে। 

শীত আতপ বাত বরিখত 

এ দিন যামিনী জাগি রে। 

বিফলে সেবিচ্ কূপণ ছুরজন 
চপল স্থুখলব লাগি বে॥ 

এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন 
ইথে কি আছে পরতীত রে। 

নলিনী দল জল জীবন টলমল 

ভজছ' হরিপদ নিতি রে ॥ 

শ্রবণ কীর্তন স্মরণ বন্ধন 

পদ সেবন দাসী রে। 

পূজছু' সখীগণ আত্মনিবেদন 

গোবিন্দদাস অভিলাষ রে। 

প্রেমবিল।স, ১৪শ বিলাস, পুঃ ১*৯-১১ 

পদ্কল্পতরু-ধূত পাঠের অপেক্ষা প্রেমবিলাস-ধত পাঠ দুই 

এক স্থানে ভাল। 'তরু'তে “ভজহ' রে মন নন্দনন্দন” 

আছে। পদরসসারে 'শ্রীনন্দনন্দন' থাক। সত্বেও সতীশবাবু 
কেন শুধু 'নন্দনন্দন' পাঠ ধরিলেন জানি না। তরুতে 

আছে-__ 

দুলহ মাচ্চষ জনম সতাসঙ্গে 

তরহ এ ভব-সিন্ধু রে। 
তরুর পাঠে এই €রে"র জের শেষ দুই চরণে নাই-_ 

প্রেমবিলাসের পাঠে আছে। তরুতে “ভু হরি-পদ 

নীত রে” পাঠ থাকায় 'নীত” শব্দের মানে করা খুব কঠিন 

হয়। প্রেমবিলাঁসে “ভজহু' হরিপদ নিতি বে” পাঠ অর্থকে 

সহজবোধ্য করিয়াছে । গোবিন্দদান বৈষ্বধর্মে দীক্ষিত 

হইবার সঙ্গে সঙ্গে যে ভক্তিরসাম্মৃতসিন্ধুর (১৬৯) নবধা 

ভক্তির কথা বলিলেন' তাহ! হয়তো শ্রীনিবাস আচাধ্যের 

মৌখিক উপদেশের ফল। নবধা ভক্তির নয়টা রূপ শ্রারূপ 

উল্লেখ করিয়াছেন ; যথা--(১) শ্রীবিষুর শ্রবণ, (২) কীর্তন, 

(৩) স্মরণ, (৪) পাদসেবন, (৫) অঞ্জন, (৬) বন্দণ, 

(৭) দ্বান্য, (৮) সখ্য, (৯) আত্মনিবেদন। কবি স্বীয় 

৩৪৯৪ 

প্রতিভাবলে “পদসেবন দাসী রে' ও 'পূজহ' সখীগণ' শবে 
দাস্ত ও সখ্যের ইঙ্গিত করিয়াছেন। 

শ্রীনিবাম আচাধ্য গোবিন্দদাঁনকে প্রীন্প গোন্বামি- 
লিখিত তক্তিবসামৃতসিন্কু ও উজ্জলনীলমণি ভাল করিয়। 
অধায়ন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস 
বলিতেছেন- 

স্বচ্ঙন্দে বণন কর রাধাকষফলীল।। 
আনন্দে মগন হইয়। এই আজ। পিল ॥ 

পড়হ গোবিন্দধাম বসামৃতসিঘু | 
সর্বত্র মঙ্গল যার স্পশি এক বিন ॥ 

উজ্জল পড়হ যাতে রাঁধারুষ্ণলীল।। 

সব্রস লীলাচয় তাহাঁতেই দিল] ॥ 

শুভক্ষণ করি পর'থি পড়িতে লাগিল।। 

বিঘয় বিভাগ তার সকল কহিল! ॥ 

শুনিতেই মাত্র গ্রন্থের যেমত আভাস। 

অচ্গভবি বহু অথ করিল প্রকাশ ॥ 

প্রেমবিলাস, চতুিশ বিঃ পু? ১১৭ 

গোবিন্বদাস এই ছুই গ্রন্থ কখন পড়িয়াছিলেন ? 

ভক্তিরসামুতসি্দু ১৫০১ গ্রীষ্ঠাবে রচিত হয়। উজ্জলনীলমণি 

তাহার কয়েক ব্সর পরে লিখিত হয়। প্রানিবাস আচাধ্য 

অন্তান্ত অনেক বৈষ্ণব গ্র্ের সঙ্গে এ ছুইখানিও বৃন্দাবন 
হইতে গৌড়দেশে আনিয়! প্রচার করেন। তিনি যে 

বৈষ্ণব গ্রন্থ একলজে আনেন নাই তাহার প্রমাণ গোবিন্দ 

কবিরাজকে লিখিত শ্রীজীব গোস্বামীর পত্র ( ভক্তিনত্বাকর, 

পৃঃ ১০৩৫-৩৬ ), যাহাতে বলা হইয়াছে যে, শ্টামদাস 
মার্দঙ্গিকের ( খোলবাদকের ) হাতে নিবাস আচার্যোর 

জন্য বৃহস্তাগব ভামুত পাঠানে। হইয়াছে ; উহ৷ তিনি পাইলেন 

কিনা, “তন্তত্র প্রবিষ্টে। ন বেতি” তিনি উহ! পড়িয়। বুঝিলেন 

কিন।1 জানিতে চাহি। যদি বৃহস্ভাগবতাম্বতের মতন 

স্প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রথমবারে শ্রনিবাস না লইয়। যাইয়। থাকেন, 
তাহ! হইলে গোপালচম্পু ( ধাহার পূর্বভাগ ১৫৮৯ গ্রীষ্টাবে 

ও উত্তরভাগ ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়) যে লইয়। যান 

নাই তাহ। নিশ্চিত। অথচ গোপালচম্পৃ্ষ রচনাকালের 



৪8০০ 

উপর নির্ভর করিয়া ডাঃ রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় সিদ্ধাত্ত 

করিয়াছেন যে, শ্রীনিবা ১৫৯৯-১৬০০ গ্রীষ্টাবে বৃন্দাবনে 

গমন করেন ও ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে বীর হাশ্বীরকে উদ্ধার করেন 
( শ্রী'চতন্যচরিতাম্বতের ভূমিক। )। তাহারও পরে তিনি 
গোবিন্দদাস কবিরাজজকে দীক্ষা দেন। এই সিদ্ধান্তে 

উপনীত হইবার জন্য তাহাকে বলিতে হইয়াছে যে, 

শ্রীচৈতন্যকে দর্শন কৰিবার জন্য শ্রীনিবান আচাধ্য যে পুরী 

যাত্রা! করিয়াছিলেন একথ] বিশ্বাস্ত নহে । অথচ শ্রীনিবাস 

আচার্য সম্বন্ধে এ ঘটনাটার মতন বিশ্বাশ্য অন্য কোন ঘটন। 

নহে। কেননা শ্রীনিবাসের দুইজন শিষ্য নুসিংহ কবিরাজ 

এবং কর্ণপূর কবিরাজ সংস্কৃত শ্লোকে উহার বিবরণ 

লিপিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেন। 

নরহরি চক্রবত্তী-লিখিত নবোত্তমবিলাসের দ্বিতীয় 

বিলামে কর্ণপূর কবিরাজরূত 'শ্রানিবাস-গুণলেশস্থচক' 

হইতে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে । এই কর্ণপৃর কবিরাঁজ 

যে শ্রানিবামের শিষ অষ্ট কবিরাজের মধ্যে একজন 

কবিকর্ণপূর নহেন-_তাহ! ভূমিকায় দেখাইম্বাছি। বেঙ্গল 

এসিয়াটিক সোমাইটার 0 38-সংখ্যক পুঁথিখানিতে 

শ্রীনিবাস আচাধ্যের শাখা বর্ণনা আছে। পুঁথিখানি 
সপ্তদশ শতাব্দীতে লিখিত । উহাতে আছে-_ 

কর্ণপৃরে। নৃনিংহঃ শ্রীভগবান্ কবিনুপতিঃ | 
বল্পবীদাীসকবিরাজৌ শ্রীগোপীরমণগোকুলৌ ॥ 

কর্ণপূর কবিরাজ লিখিয়াছেন-__ 
আবিভূ্ন কুলে দ্বিজেন্দ্রভবনে রাটীয়ঘণ্টেশ্বরো 
নানাশাস্ত্ক্থবিজ্ঞনিম্মলধিয়। বাল্যে বিজেত। দিশা: । 

নীলাত্রৌ প্রকটং শচীন্মৃতপদং শ্রত্ব। ত্যজন্ সর্বকং 
সৌইয়ং মে করুণাঁনিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাঁসঃ প্রভুঃ ॥ 

গচ্ছন্ শ্রীপুরুষোত্তমং পথি শ্রুতশ্চৈতন্যসঙ্গোপনং 
মৃচ্ছাভূয় কচান্ লুনন্ স্বশিরসে। ঘাতং দধদ্িন্কতঃ | 
তৎপাদং হৃদি সন্গিধায় গতবানীলাচলং যঃ স্বয়ং 

মে।হয়ং মে করুণানিধিবিজয়তে শ্রীশ্রানিবাস:ঃ প্রতুঃ ॥ 
নরোত্তমবিলাস, পৃঃ ৮৩-_বহ্গমতীর বৈষ্ণবপ্রস্থাবলী সংস্করণ 

এঁ সুচকে শ্রীনিবাদের সহিত নরহরি সরকার ও রঘু- 

নন্দনেরও দেখাসাক্ষাতের কথা আছে। 

গৌবিন্দদাঁসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

গচ্ছন্ যঃ পথি খগ্ুসংজ্ঞনগরে চৈতন্যচন্্রপ্রিয়ং 

মত্ব৷ শ্রসরকারঠকুরবরং নীত্ব। তদাস্তাং তথ]। 

তৎপশ্চাদ্ বঘুনন্দনস্য চরণং নত্বাগতে। যন্ত্রন্ 

সোইয়ং মে করুণানিধিবিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভৃঃ ॥ 

শ্রীনিবাস আচাধ্যের তিরোভাবের প্রায় একশত বৎসর পরে 

নরহরি চক্রবর্তী যাহ! লিখিয়াছেন তাহ! কিন্বদস্তী বলিয়া 

উড়াইয়। দেওয়া যায়, কিন্তু শ্রীনিবাসের শিষ্তের কথা না 
মানিলে চলিবে কেন? 

শ্রীনিবাসের অপর শিষ্য নুসিংহ কবিরাজের 'নবপদ্ে' 

লিখিত আছে যে, শ্রীনিবাস পুরুষোত্তম যাইতে কতসংকল্প 

হইলে, লেকের মুখে কপান্বধি চৈতন্যপ্রভূর ভিরোধানবার্তী 

শুনিয়৷ মহাছুঃখে পুনঃপুনঃ মুচ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন ; ভগবান্ 
তাহাকে স্বপ্নে সান্বন! দিয়াছিলেন। কর্ণপূর কবিরাজ 
বলিতেছেন যে, শ্রীনিবাস পুরীতে যাইবার পথে প্রীচৈতন্তের 

অপ্রকট হওয়াঁর সংবাদ শুনিলেন , আর নুসিংহ কবিরাজ 

লিখিয়াছেন যে, তিনি পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে যাইতে কৃতমতি 

হইলে প্রভুর তিরোধান-সংবাদ শুনিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস 

পুরীর পথে কতট1 আগাইয়৷ যাওয়ার পর শ্রীচৈতন্যের 

সঙ্গোপন হওয়ার কথ। শুনিতে পাইয়াঁছিলেন তাহ জান! 

ন। গেলেও একথা নিশ্চিত যে, ১৫৩৩ খ্রীষ্টাবে শ্রীনিবাসের 

বয়স অন্ততঃ ১৫।১৬ বৎসর হইয়াছিল। উহার অপেক্ষা 
কম বয়সের লোক সেকালে আত্মীয়স্বজন ছাড়। পুরী 
যাইবার কথ। কল্পনা করিতে পারিত না । ১৬৯১ গ্রীষ্টাবে 

লিখিত অন্থরাগবল্ীতে আছে (পৃঃ ৮) যে, শ্রীনিবাস 

পৌগণ্ডে (পাঁচ হইতে দশ বৎসর বয়সের মধ্যে ) বি্তা 
আরম্ভ করিয়া “কথোক দিবসে” ব্যাকরণ, সাহিত্য ও 

অলঙ্কার অধ্যয়ন করেন ও মহাপ্রভূর নিকট ভাগবত 

পড়িবার জন্য পুরী যাত্রা করেন। ১৫।১৬ বছর বয়সের 
কমে ভাগবত পড়িতে ইচ্ছ। হইবার কথা নয়। এই তিনটা 
স্থত্র হইতে সিদ্ধান্ত কর] যায় যে, শ্রীনিবাস ১৫১৭।১৫১৮ 
খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। 

বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীহ্ৃথময় মুখোপাধ্যায় কর্ণপূর 
কবিরাজের স্চক ও অঙ্থরাগবজী ন। দেখিয়া! কেবলমাত্র 

নৃসিংহ কবিরাজের নবপদ্য হইতে অন্কমান করিয়াছেন, 



গোবিন্দদীসের যুগ 

“চৈতন্যদেবের মৃত্যুর (১৫৩৩ শ্রী: ) সময় শ্রীনিবাস 
কিশোরবয়স্ক ৷ এ সময় তার বয়স ১৩1১৪ বছর ধৰিলে 

১৫১৯/১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে তার জন্ম বল! যাইতে পারে” 
(প্রাচীন বাংল সাহিত্যের কালক্রম, পৃঃ ১৮৯ )। 

শ্রীনিবান ঘখন বুন্দাবনে যাত্রা করেন তখন প্রয়াগ 

হইতে কিছুদুরে যাইবার পর শুনিতে পাঁন যে, সনাতন 

গোস্বামী “চারিমাস হইলেন তিহে] অপ্রকট” (প্রেমবিলাস 
_-পঞ্চমবিলাম )। তারপর মথুবায় যাইয়া শুমিলেন-_ 

“প্রথমেই সনাতন হৈল অপ্রকট। 

তাহা বহি কতকদিন রঘুনাথ ভট্ট ॥ 

শ্রীরপ গোসাঞ্ি এবে হইল। অপ্রকট। 

শবীর ন। রহে প্রাণ করে ছটফট ॥ 
€পমন্ল।স- ক গমবিলানি 

রাধাকুণ্ড হইতে প্রকাশিত “বৈষ্ণব ব্রতোৎ্সব নির্ণয়পত্র" 

হইতে জান! যাঁয় যে, সনাতন গোস্বামীর তিরোভাব 

আষাঢ় মাসের পূণিমায় (গুরু পূথিমায় ) এবং শ্রীবূপ 
গেস্বামীর তিরৌভাব শ্রাবণ শুরু দ্বাদশীতে। ছুই তিথির 

ব্যবধান ২৭ দন মাত্র; অথচ প্রেমবিলাম চার-ছয় মাস 

বলেন কেন? 

ভক্তিরত্বাকারে আছে (চতুথ তরঙ্গ, পৃঃ ১৩৩) যে, 

রূপ সনাতন অল্পদিনের ব্যবধানে অপ্রকট হন; যথা-_ 

এই কথে। দ্রিনে শ্রী গোপাঞ্ি সনাতন। 

মে। সবার নেত্র হেতে হৈল। অদর্শন ॥ 

এবে অপ্রকট হৈলা প্রীরূপ গোসাঞ্রি। 

দেখিয়া! আইন সে দুঃখের সীম নাই ॥ 

সনাতন গোস্বামী ১৫৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বৈষ্ণবতোঁষণী টাক। 

সমাথু করেন। তাহার পর বছর দশেক রূপ সনাতন 

জীবিত ছিলেন বলিয়। বুন্দাবনে কিন্বদস্তী আছে। পেই- 
জন্য বৈষণবদিগ্দশিনীতে উভয়ের তিরোধান ১৫৬৪ খ্রীষ্টান 
হইয়াছিল লিখিত হইয়াছে। ১৫১৭।১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে 

শ্রীনিবাস জন্মগ্রহণ করিলে ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্বে যখন তিনি 

বুন্দাবনে পৌছান তখন তাহার বয়স হয় ৪৬৮৭ বতনর। 

তিনি গোপাল ভট্রের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন ও শ্রীজীবের 

নিকট বৈষ্ণবগ্রস্থ অধ্যয়ন করেন। শ্রীজীব তাহার সমবয়সী 
৫১ 

৪৬১ 

ছিলেন অথবা ছুই এক বছরের ছোট ছিলেন। তাই দেখি 
সমস্ত পত্রে তিনি শ্রীনিবাসকে বন্ধুভাষে সম্বোধন 
করিতেছেন; যথা-_ প্রথম পত্রে "স্বস্তি মদীয়সমন্তস্থখ- 
প্রদপদদন্দশ্রীতীনিবাসাচাধাচরণেষু” ; দ্বিতীয় পত্রে সুম্পষ্ট- 
ভাবে 'ম্বত্তি সমস্তগুণ-প্রশম্ত-বন্ধুবর-শ্রশ্রীনিবাসাচাধ্য- 
মহত্তমেষু”; তৃতীয় পত্রে রামচন্দ্র কবিরাঁজকে লেখ। 
“শ্রীমদাচাধামহাশগ্নাস্ততর তাম্ উপদেক্ষ্স্তি। এতে হি 
অম্মীকং সর্দন্বমেপেতি” (ভক্কিরত্ব(কর, পৃঃ ১০৩১-১০৩৫)। 

শ্রনিব।সাচাধ্য তিনবার বুন্দাধনে গিয়াছিলেন। 

তিনবার বৃন্দাবন গমনাগমন। 

সংঙ্গেপে করিয়া কিছু কৈল নিবেদন ॥ 

দুর গধলী, ফটদ্গী, গৃহ ৪২ 

শ্রীনিবাসের জীবনী গ্রগ্গুলিতে একবারের ঘটন| অগ্যবারে 

অরোপিত হওয়। বিচিত্র নহে । প্রথমবারে জীনিবাম 

বেশ কিছুদিন শবুখ।বনে ছিলেন । মশোহরধ।ন অঙগবাগ- 

বল্পীতে লিখিয়াছেন-_- 

কয়েক বহসনে গ্রন্থ সমস্ত পট়িল। 

সিদ্ধান্ত মার পস-সার সকল জানিল ॥ 

পুত ৩৪ 

শ্রনিবাম ৪৬1৪৭ বৎসর বঘসে যখন থয বুন্দাবনে আসেন 

তখন ভাহ।র বিবাহাদি হইয়াছিল। কিন্তু গোপাল ভট্ট 
বিবাঠিত ব্যক্তিকে দীক্ষ। দিবেন ন। আশঙ্ক। করিয়া তিনি 

সেকথ। গোপন বাখিয়াছিলেন। তাহার দীক্ষাগ্রহণের 

বহু বৎসর পরে যখন রামচন্দ্র কবিরাজ বৃন্দাবন দর্শনে যান 

তখন ভাহার নিকট গোপাল ভট্ট সমস্ত ব্যাপার শুনিতে 

পান। ভিনি শ্রীনিবাসকে জিজ্ঞাস! করিলেন-__ 

গোসাঞ্ি কহে এত মিথ্য। কহিল! আমারে। 

কোন্ ধর্ম বুবিয়াছ বুঝিব বিচারে ॥ 

শ্রীনিবান সরলভাবে সমস্ত দোষ স্বীকার করিলেন । 

ঠাকুর কহয়ে তোমার চরণ বন্দন। 

গোপাল গোবিন্দ গোপীনাথ দরশন ॥ 

গ্রাজীব গোসাঞ্ি সঙ্গ বৃন্দাবন বাস। 

সভার সহিত কৃষ্ণ-কথায় বিলাস ॥ 



এত লভ্য হয় এক অসত্য বচনে। 

এই লোভে কহিয়াছে। সঙ্কোচিত মনে ॥ 

এত কহি ঠাকুর দণ্ড-প্রণাঁম করিল। 

হাঁসি হাঁসি ভট গোসাঞ্ি আলিঙ্গন কৈল ॥ 
মিথা। কহিয়াও তুমি জানিলে আমারে । 
কিছু দোষ নাহি ইথি কহিল তোমারে ॥ 

অনুরাগবদ্ী, মষ্টমঞ্জুরী, পু* ৪০ 

মমোহরদাঁসের এই বিবরণটা শ্রানিবাসের জীবনের কয়েকটা 
ঘটনার কাল নির্ণয়ে সহায়তা করে। শ্রীনিবাস আঁচাধ্য 
১০।১১ বৎসর বুন্দাবনে বাস করিরা ১৭৫ খ্রীষ্টাব্দের 
কাছাকাছি বৈষ্ণব গ্রস্থাদি লইয়া গৌড়াভিমুখে যাত্রা! 
করেন। পথের মধ্যে বনবিষুঃপুরে গ্রন্গুলি বীর হাঙ্থীরের 
লোকজনের দ্বার অপহৃত হয়। এই উপলক্ষ্যে বীর হাশ্বীর 

শ্রীনিবান আচাধ্যের সংস্পর্শে আসেন ও তাহার শিত্যত্ব 
গ্রহণ করেন। অবশ্ঠ শিশ্ত্ব গ্রহণ করার মানে এ নে 
যে, তিনি যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ করিলেন। স্যার যছুনাথ 

সরকার লিখিয়াছেন (77156017950 1301758] 1, পৃঃ 

২০৮) যে, ১৫৯০ শ্রীষ্টাব্ধে বিষুপুরের রাজ! বীর হাম্বীর 
জগৎসিংহকে পাঠানদের হাত হইতে বাঁচাইয়া স্বীয় দুর্গে 
আশ্রয় দেন। তিনি আরও বলেন ( এ, পৃঃ ১৪০) যে, 

১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে বীর হাশ্বীর জগৎসিংহকে পাঠানদের হাত 

হইতে বাচাইয়৷ স্বীয় দুর্গে আশ্রয় দেন এবং ইসলাম খানের 

নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই 
পুনরাঁয় স্বাধীনতা ঘোষণ! করেন। তিনি ১৬০৮ হইতে 
১৬১৩ শ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত একরকম শ্বাধীনই ছিলেন । ১৬১৪ 

গ্রষ্টাব্বে কাশিম খানের প্রতিনিধি শেখ কাঁমিল চেষ্টা 
করিয়াও বীর হাম্বীরকে পরাজিত করিতে পাবেন নাঁই 
(17715001501 3017821 [1], পৃঃ ২৯১-৯২ )। 

বীর হাশ্বীর কখন রাজ করিতে আস্ত করেন? এ 
সম্বন্ধে নান। মুনির নান! মত। ডাঃ রাধাগোবিন্দ নাথ 
মহাশয় বীকুড়া গেজেটায়ারের সঙ্কলয়িতা[.. 5. 9. 
02181159র মত মানিয়া লইয়া লিখিয়াছেন ষে, 
বীর হাশ্বীর ১৫৯১ হইতে ১৬১৬ খ্রীষ্টাৰ পধ্যস্ত রাজত্ব 
করেন (00008 03926006017 পৃঃ ২৬), কিন্ত 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

ঢা]1100 ও [00৬50 প্রদত্ত ( ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৮৬) বিবরণ 

মতে ১৫৯১ শ্রীষ্টাকের ২১শে মে বীর হা্বীর জগৎপিংহকে 
আশ্রয় দিয়াছিলেন। এই তারিখ খগ্ডন করিয়া স্যর 

যছুনাথ সরকার যখন এ তারিখ ১৫৯০ গ্রীষ্টাবে 

স্থির করিয়াছেন তখন বীর হাশ্বীর ১৫৯১ খ্রীষ্টাবচে 

বাজ্যাধিরোহণ করিবেন কি করিয়া? আরও বিবেচ্য 

যে, 09115 তাহার নিজের নির্ধারিত তারিখের 

উপরও আসস্থ। রাখিতে পারেন নাই ; কেনন1, তিনি 

বাকুড়া গেজেটায়ারের ১৫৮ পষ্ঠায় লিখিয়াছেন ধে, 

মল্লেশ্বর মন্দিরের খোদ্দিত লিপি হইতে জান যাঁয় যে 

১৬২২ খ্রীষ্টাবে বীর হাম্বীর এ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। 

যিনি ১৬১৬ খ্রীষ্ঠাৰে মারা গেলেন, তিনি ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে 

মন্দির স্থাপন করিবেন কিরূপে? 

৩৪৬০ 0£ [19019র ১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দের রিপোর্টের অষ্টম 

খণ্ডে ( বাঙ্গল। দেশ ) পাওয়। যায় যে, এ মন্দির বীরসিংহ 

কতৃক স্থাপিত হয়--[116 01425 09660. 62100791017 

/10119 60101 081 

101591791)170010 15 100৬7 25 00০ 11211255210 

0০1100019, »/10101) 1795 10176 10201) 12£21994 95 03৫ 
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1702 0.০ 10০51121716 01 009 7/09119 29, ০1)12115 

01) 0106 5661056) 06 002 10501070101) 01 আআ 10101) 

15170171001 21810955105 1912)6 25 2 21৮ 9100০121700 

০10, 01১6 10501110101 15 49060 ০1০91] 11) ১০৪ 

928, ০5৪০ 015 $5 2. 121509106, 00০ আ০00 58159 

1)251776 0010050) 50006 052151600 0621 006 

10506580. 0£ 1৬191191009, 29 00০ 00901 01 1015 €0 

7০০ 5০62 17. 006 166 জা 117)05, 71016 6176 
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98156” 1.5. 10. 928 0£ 01০ 2112119. 25. ( পৃঃ ২০৩ )। 

ডাঃ ব্লক বিষুপুরের একটি মন্দিরে ১০৬৪ মল্লাবব ও ১৬০০ 

শক পাইয়! স্থির করেন যে, ৬৯৪ খ্রীষ্টাবে মল্লাব স্বর হয়| 

হরপ্রসাঁদ শাস্্রীও ব্লকের মত মানিয়া লইয়া ৬৯৪ শ্রীষ্টাব 
হইতে মল্লাব্দের আরস্ভ স্বীকার করিয়াছেন ( [11:0191 



গোবিন্দদাসের ধুগ 

17150001081 (03981015,1927, পৃঃ ১৮০-৮১)। 

“বিশ্বকোষে' বিঞুপুর শবে ভুল করিয়! মল্লাবের আরম্ত 
৭১৫ স্তীষ্টাব্ে এবং বীর হাস্বীরের রাজত্বের আরম্ভ ১৫৯৬ 

্রীষ্টাবে ধর। হইয়াছে । ৬৯৪ ও ৭১৫র মধ্যে তফাৎ ২১ 

বছরের ; ১৫৯৬ খ্রীষ্টা্ব হইতে ২১ বাদ দিলে ১৫৭৫ 

টানে বীর হাম্বীরের সিংহাসনে অধিরোহণের কাল 
পাওয়। যায়। ঠিক এ বৎসরকেই অর্থাৎ ১৫৭৫ গ্রীষ্টাৰকে 

হাণ্টার সাহেব রাজত্ব আরম্তের সময় বলিয়া নিদদেশ 

করিয়াছেন। তিনি তাহার 90506150021 £০০0118৮ 0৫ 

9391789]এর চতুর্থ খণ্ডে ( পৃঃ ২৩৫ ) লিখিয়াছেন যে, বীর 
হান্বীর ৮৬৮ মল্লান্ধে (১৫৬২ খ্রীষ্টাবে ) জন্মগ্রহণ করেন 
এবং ৮৮১ মলাবে (১৫৭৫ খ্রীষ্টাঝে ) রাজাধিবোহণ 

করেন। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় হাণ্টাবরের ৮৮১ মল্লা্ 

মানিয়া লইয়। বিশ্বকে।ষ অনুসারে ৭১৫ মল্লাব্ আরস্ত 

ধরিয়। স্থির করেন যে, বীর হাঁ্বীর ১৫৯৬ খ্বীগ্থাব্দে বাঁজ! 
হন (৬৪1578৬8. [1021210010১ পৃঃ ১০৯ )। প্রকৃতপক্ষে 

হাণ্টারের মতের সহিত বিশ্বকৌষের ও দীনেশচন্দ্র সেনের 

মতের কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং আমরাও এই মত 

মানিয়। লইতেছি। হাণ্টার সাহেব ১৮৭৪-৭৫ খ্রীষ্টান 

যখন এ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন তখন তাহার পক্ষে 
বিষুপুরের রাজবাড়ীর কাগজপত্র পাওয়ার সম্ভীবন। 

সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল, কেনন| বিষু্পুরের রাজ! 

গোঁপালদিংহ দেব ইহার ৮।৯ বৎসর পূর্বে ( বাংল। ১২৭৩ 

সালে ) পরলোকগমন করিয়ছেন।* 

গ্রনিবা আচার্য ১৫৬৪ হইতে ১৫৭৫ গ্রীষ্টাব্ৰ পথায্ত 

* অভয়পদ মল্লিক ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে 12196925 ০৫ 315079991 

7২9) গ্রন্থে যে সন তারিখ দিয়াছেন তাহা অপেক্ষা তাহার প্রায় অদ্ধ শতাব্দী 

পূর্বে হান্টারের ম্যায় এতিহাসিক দৃষ্টিস্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত তারিখ 

আমরা বেশী নির্ভরযোগা মনে করি । “বাংলায় ভ্রমণ” নামক গাইড বুকের 

দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃঃ ১৫২) লিখিত হইয়াছে যে, “১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার 

নবাব সুলেমান কররানির পুক্র দায়ুদ খা বিুপুর আক্রমণ করেন কিন্ত 

বীর হাম্বীরের হস্তে তাহার পরাজয় ঘটে ।” এই উক্তি সত্য নহে, কেননা স্যর 

যহুনাথ সরকার 1715:075 ০£ 8০821এর দ্বিতীয় খণ্ডে দেখাইয়াছেন যে, 

দুলেমান কররানি ১৫৬৫ হইতে ১৫৭২ ব্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। 

৪৬৩ 

শ্রবৃন্দাবনে বাস করিবার পর যখন বৈষবব গ্রস্থাদি সহ 
যাজিগ্রামে ফিরিতেছিলেন তখন বিষ্ুপুরে তাহার পৃর্ণগরস্থ 
গোরুর গাড়ী লুঠ হয়। সম্ভবতঃ এই ঘটন! বীর হাম্বীবের 
রাজ্যাধিরোহণের অল্প পবেই ঘটিয়।ছিল। প্রীনিবাস গ্রন্থের 

অ্সন্ধান করিতে করিতে বিষুপুরের বাঁজনভায় যান এবং 

তথায় ভাগবত পাঠ করিয়। বীব হাঁদ্ধীরকে মুগ্ধ কবেন। 

বীর হাম্বীর পরে সব্পীক তাহার মিকট দীক্ষ। গ্রহণ কবেন। 

কালাচাদের মন্দির অবশ্ত পরে ৯৬২ মল্লান্দে বা ১৬৫৬ 

গ্রীষ্টাবে স্থাপিত হয় ( 001711111018101--410]), ৩11৬৩ 

৬11], পৃঃ ২০৪ )। 

বীর হাম্বীর স্ন্দর পদ রচন1ও করিতেন। কালাচাদের 

শরণান্গতা প্রকাশ করিয়া তিনি নিয়লিখিত পদটী 

লেখেন-_ 

শুন গে! মরম সখি কালিয়। কমল আখি 

কিব। কৈল কিছুঠ ন। জামি। 

কেমন করয়ে মন সপ লাগে উচাটন 

প্রেম করি খোয়া পরাণি ॥ 

শুনিয়া দেখি কালা দেখিয়। পাই জাল। 

নিবারিতে নাহি পাই পানি। 

'এগ% চন্দন আনি দেহেতে লেপিস্চ ছানি 

ন। নিবায় হিয়ার আগুশি ॥ 

বসিয়ে থাকিগ়ে খবে আমিয়। উঠায় তবে 

লৈয়। যা যমুনার তীর । 

কি করিতে কিনাকরি সদাই ঝুরিয়। মনি 

তিলেক নাহিক বহি থির ॥ 

শ্বাশুড়ী ননদী মোর সদাই বাসয়ে চোর 

গৃহপতি ফিরিয়। না চায়। 
এ বীর হা্বীর চিত শ্রনিবান-অঙগগত 

ম্গি গেল। কালাচদের পায়।॥ 

ছভিরহ়ীকর, পু; ৫৮২ 

১৫৭৬ গ্রীষ্টাকের কাছাকাছি কোন সময়ে বৃন্দাবন 

হইতে প্রত্যাবর্তনের তিনচার বৎসরের মধ্যে শ্রীনিবাস 

প্রথমে রামচন্দ্র কবিরাজকে ও পরে গোবিন্দদাসকে 

মন্্দীক্ষ। দেন পূর্বেই দেখাইয়াছি যে, গোবিন্দের পুত্র 



৪০৪ 

দিব্মিংহ সে সময়ে প্রাপ্তবয়ন্ক স্থতরাং গোবিন্দদাসের 

বয়ম তখন চল্লিশ বছরের" কাছাকাছি। প্রেমবিলান 
মতে গোবিন্দদাস দীক্ষা গ্রহণের পর ৩৬ বৎসর জীবিত 

ছিলেন । তাহ হইলে গোবিন্দদীসের তিরোধান ১৫৮০+ 
৩৬-- ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্বের আশেপাশে কোন সময় হইয়াছিল 

ধরা যাইতে পারে । 

কবি বুন্দাঁবনলীলা বর্ণন। করিয়। অর্ধেক জীবন অতি- 

বাহিত করিলেও, তিনি কখনও বুন্দাবনে গিয়াছিলেন কিন। 
তাহ। নিশ্চিতরূপে জান] যায় ন। প্রেমবিলাস, অন্গরাগবল্লী, 

কর্ণানন্দ, ভক্তিরত্রাকর ও নরোত্তমবিলাসে তাহার বুন্দাবন- 

যাত্রার কোন উল্লেখ নাই ; থাঁকিবার কথাও নহে-_ 

কেননা, এসব গ্রন্থে শ্রীনিবাস, নরোত্ম ও প্রসঙগক্রমে 
রামচন্দ্র কবিরাজের জীবনকাহিনী লিখিত হইয়াছে-_ 

কবির নহে । গোবিন্দদাস মাঝে মাঝে তাহার রচিত 

পদাবলী শ্রীজীব গোঁন্বামীর নিকট পাঠাইতেন। তাহার 

বড় ভাই রামচন্দ্র কবিরাঁজ শ্রীনিবামের সঙ্গে মাঝে মাঝে 
বীর হাক্বীরের রাজধানীতে যাইতেন। কিন্তু গোবিন্দদাস 

কখনও বিষুপুরে গিয়াছিলেন এমন কথা পাওয়। যাঁয় না। 

গোবিন্বদাসের সঙ্গে বীর হাম্বীরের বেশী ঘনিষ্ঠতা থাকিলে 

স্বাহাঁর কোন না কোন পদে বিষুপুরের বৈষ্ণব রাজার 

নাম সংযুক্ত থাকিত। 
বিষুপুরের কাঁছাকাঁছি আর একটা প্রাচীন রাঁজবংশের 

বাজ্য ছিল পঞ্চকোটে । পুরুলিয়া হইতে ৩৫ মাইল ও 

সাউথ ইঠ্টার্ণ রেলওয়ের আদ্র ষ্টেশন হইতে ১০ মাইল দুরে 
রামকানাঁলি নামক ষ্টেশনের নিকট পঞ্চকোটের রাজধানী 

ছিল। সেই বংশের ৬৭তম রাজ! হরিশ্চন্দ্র ব হরিনারায়ণ 

( ১৫৮৯-১৫৯৫ শ্রীষ্টাব্ষ )। তাহার পিতার নাম জগমোহন 

শেখর বা গরুড়নারায়ণ ( ১৫৬০-১৫৮৮ খ্রীষ্টাব )। এ 

বংশের রাজাদের একটী করিয়া নাম, আর একটা করিয়। 

উপনাম থাকিত। হরিনারায়ণের সঙ্গে গোবিন্দদাসের 

ঘনিষ্ঠত। ছিল। তাই তাহার নাঁম "জয় জয় রাম রাম রঘু- 
নন্দন” ইত্যার্দি ৪১-সংখ্যক পদ্দের শেষে রহিয়াছে-_ 

গোবিন্দদান হৃদয়ে অবধারল 

হরিনারায়ণ অধিদেব! | 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

হরিনারায়ণ সম্বন্ধে ভক্তিরত্বাকরে লিখিত আছে-- 

শিখর ভূমির রাজ। হবিনারায়ণ। 
আচাধ্যের স্থানে শিষ্য হৈতে তার মন ॥ 

তেহে। শিষ্য হইবেন শ্রীরাম-মন্ত্রেতে ৷ 

স্বাভাবিক গ্রীত তার শ্ররামচন্দ্রেতে ॥ 
নলবমতরঙ্গ, পৃঃ ৫৮৬ 

রামতক্ত এই রাজার গ্রীত্যর্থে গোবিন্দদাস এই রামস্তবটা 

রচন। করেন। 

এই হরিনারায়ণ রাজ! মুশিধাবাদ জেলার নশিপুরের 
(উহার প্রাচীন নাম কি পক্কপল্লী?) রাজ! নৃসিংহ 

গজপতিকে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন রপিক 

মুবারিকে দর্শন করেন। রমিক তাহাকে দর্শন দেন। 

রসিকের বংশীবাদন শুনিয়। রাজা মুগ্ধ হন। 

রসিক মহিম! জানে হরিনারায়ণে। 

বহুরূপে কহিলেন গজপতি স্থানে ॥ 

শুনিয়। নূসিংহদেব আনন্দিত মনে। 

যাইতে করিল মন চরণ দর্শনে ॥ 
রসিকমঙ্গল, পৃঃ ১২৬-২৭ 

এই নুমিংহ গজপতির উপনাম ছিল বূপনাবায়ণ। 

গোবিন্দদাস তাহার “নবশীর্দ তন্থু তড়িতলতা। জঙ্থ” 
ইত্যাদি ১৬০-সংখ্যক পদে ইহার নাম করিয়াছেন? 

যথা-- 

খাজা নরসিংহ বূপনারায়ণ। 

গোবিন্দদাস অনুমান ॥ 

অন্য একটি পর্দে (১৬৮) তিনি নরসিংহের নাম না৷ করিয় 

শুধু ূ পনারায়ণের নাম করিয়াছেন ; যথ।__ 

গোবিন্দদদাস ভগ রসিক রসায়ন। 

রসয়তু ভূপতি রূপনারায়ণ ॥ 

বিছ্ভাপতির অঙ্থরাগী কবি গোবিন্দদাস পঞ্চকোটের ও 

নশিপুরের ক্ষত্রিয় (ছত্রি) রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা পাইয়। 
খুব খুশি হইয়াছিলেন কেনন। তিনিও বিদ্যাপতির ন্যায় 
“নারায়ণ” উপনাম-যুক্ত রাজাদের নাম পদ্দের ভণিতায় 

দিতে পারিয়াছেন। কিন্ত ইহাতে মুস্কিল হইয়াছে এই 
যে, কোন কোন অত্যুত্সাহী মৈথিল পণ্ডিত এই দুইটা 
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পদকে (১৬০ ও ১৬৮) গোবিন্দদাসের মৈথিল হওয়ার 

প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করিতেছেন । কিন্তু সপ্ুদশ শতাব্দীর 

কোন মিথিলার রাজার উপনাম হরিনারায়ণ বা রূপ- 

নারায়ণ ছিল না।* 

গোবিন্দদাস আর একজন রসিক ভক্তের নাঁম পদে 

উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি হইতেছেন বায় বামচন্দ্র। 

'নন্দনন্দন রাঁজভূষণ' ইত্যাদি (৪৫৬) পদটীর পর্দরমসাঁরধূত 

। অপ্রকাশিত পদরত্বাবলী ৬৬ ) পাঠে ভণিতাঁয় আছে-_ 

(বায়) রামচন্দর বচন মানহ 

দাস গোবিন্দ ভণে। 

'রসিকমঙগলে” রমিকানন্দের শিষ্যদের কথ। বলিতে যাইয়া 

লেখ। হইয়াছে-_ 

নৃপ রামচন্দ্র চিত্রেশ্বর শ্রীচন্দন। 

কাঁয়মনোবাক্যে সবে রমিক শরণ ॥ 

পশ্চিম বিভাগে ১ লহরী, পৃঃ ১৪৩ 

এই পদের ভণিতার পাঠীস্তরে সাহিত্য-পরিষদ্দের ১৮৩- 

সংখ্যক পুঁথিতে “রায় চম্পতির' নাম আছে। আমর! 

কবির ৫৩৮-সংখ্যক পদের পাঠাস্তরেও “রায় চম্পতির' 

নাম পাইয়াছি। তা ছাড়া “তু বিন্থু সুখময় শেজ তেজল, 

ইত্যাদি ৪৬২-সংখ্যক পদে “রায় চম্পতি বচন মাঁনহ দাস 

গোবিন্দ ভণে' পাওয়া গিয়াছে। বায় চম্পতি কে? 

রাধামোহন ঠাকুর “কি করব জপতপ দান ব্রত' ইত্যাদি 
চম্পতি ভণিতাযুক্ত (পৃঃ ১৯৯) ও 

মাথুর নাম শুনি প্রাণ কেমন করে। 

বড় মনে সাধ লাগে কানু দেখিবারে ॥ 

* জগন্বধু ভদ্র মহাশয় “রাজ! নরসিংহ রূপনারাযণ গোবিন্দনাস 

পরণাণ” সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, "এ স্থলে তিনি ( গোবিন্দদাস ) পরপল্ীর 

কবি নৃপতি নরসিংহ ও তাঁহার সভাপণ্ডিত রূপনারায়ণকে ম্মরণ করিয়াছেন 

(গৌ. প. ত. ভূমিকা, পৃঃ ৬৮, প্রথম সংস্করণ )। কিন্তু তিনি যদি ১৬০ ও 

১৬৮-সংখ্ক পদের ভণিত| মিলাইয়৷ দেখিতেন তাহ! হইলে রূপনারায়ণকে 

সভাপত্ডিত বলিতেন না । শেষোক্ত পদে ভুপতি রূপনারায়ণ স্পষ্ট করিয়া 

বলা হইয়াছে; এই ভূপতির আসল নাম যে রাজ! নরদিংহ রূপনারারণ তাহা 

১৬*-সংখ্যক পদ হুইতে জানা যায়। 

আর তো। গোকুলচন্দ্র ন৷ করিব কোলে। 

পাইয়। পরশ মণি হাবাইল ছেলে ॥ 
পৃঃ ৩৬১ 

ইত্যাদি পদটার ভণিতায় “চম্পতি পতি বিস্থ তনু তেল 
শেষ'এর টাকায় লিখিয়াছেন--“চম্পেতি শ্রীগৌ রচন্দ্রভক্ক: 
শরীপ্রতাপকুদ্রমহারাজন্য মহাঁপাত্রঃ চম্পতিরায়নামা মহা- 
ভাগবত আসীৎ্, স এব গীতকর্ত1" (পৃঃ ১৯৯) এবং 
“চম্পতিপতি চম্পতিরায়নাম। দাক্ষিণাত্যঃ শ্রীকুষচৈতন্য- 
ভক্তরাঁজ: কশ্চিদ্রাসীৎ স এব গীতকণ্ঠা” (পৃঃ ৩০১)। কিন্তু 

কোঁন উতৎকলবামী যে “মাথর নাম শুনি প্রাণ কেমন কবে” 

পদ লিখিয়াছেন তাহ। বিশ্বাস কর! কঠিন । গোবিন্দদাঁস 
বল্পভ, রাঁয় বসস্ত, হরিনারায়ণ, প্রতাপাদিত্য, রায় সম্তোষ, 

রাজ। নরমি"হ, রূপনারায়ণ প্রভৃতি যে সকল লোকের 

নাম পদের ৬ণিতায় করিয়াছেন তাহার। মকলেই কবির 

সমপাময়িক । একমাত্র বিচ্াপত্ির নাম পৃর্বাবস্তী কবির। 

চম্পতি এমন কিছু খাতিসম্পন্ন কবি নছেন যে, 

গোবিন্দদাদ তাহার পদের ভাব পরিপূরণ করিবার জন্য 

প্রতাপরুদ্রের সমপাময়িকের নাম করিবেন। চম্পতির 

“কি করব জপতপ' পদে অবশ্য “পৈড়' শব্দ পাওয়। যায় 

এবং রাধামোহন ঠাকুর উঠার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ষে, 

ওড়িয়ার। কাচা নমারিকেলকে “পৈড় বলে। কিন্তু 

গোবিন্দদাপের সময়ে মেদিনীপুর জেলায় ওড়িয়। শব্দের 
প্রচুর প্রচলন ছিল। এ জেলায় শ্টামাপদ ও রসিকানন্দের 
অনেক শিষ্য ছিলেন এবং রসিকমঙ্ল হইতে জান] যায় যে, 

তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কবি বলিয়াও খ্যাতিলাভ 

করিয়াছিলেন । গোবিন্দদাঁসের সমসাময়িক এইরূপ কোন 
কবির নামই চম্পতি রায় ছিল বলিয়। আমার বিশ্বীস। 

গোবিন্দদাসের ন্যায় তিনিও বিদ্যাপতির অনুকরণে পদ 

লিখিতেন। 

গোধিন্দদাসের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন 
নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের পিতৃব্য পুরযোতম দত্তের পুত্র 

সন্তোষ দত্ত । কবি ইহার নাম “মরকত মঞ্থু মুকুর” ইত্যাদি 
১৫৯-সংখ্যক পদের ভণিতায় করিয়াছেন। তিনি এই 
সন্তোষ দত্তের অনুপ্রেরণায় সংস্কৃত ভাষায় সঙ্গীতমাধব 
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নাটক রচন। করেন। এঁ নাটকটা আজ পধ্যস্ত আমর! 

খুঁজিয়া পাই নাই? তবে নরহরি চক্রবর্তী ইহা1 হইতে 
ভক্তিরত্বাকরের ১৯ পৃষ্ঠায় দুইটা ও ৩৩1৩৪ পৃষ্ঠায় চাঁরিটা 
গ্লোক উদ্ধার করিয়। গিয়াছেন। এ নাটকের প্রথমেই 

গোবিন্দদান কবিরাজ সম্ভোষ দত্তের পরিচয় দিতে যাইয়। 

বলিয়াছেন যে, তিনি গৌড়াঁধিরাজের মহামাত্য পুরুষোত্তম 

দত্তের পুত্র এবং তিনি পল্মাবতী-তীরবর্ভী গোপালপুর 

নগরবাসী ছিলেন। সম্তোঁষ দত্তের অর্থান্ুকুল্যেই খেতরির 
স্ুপ্রসিদ্ধ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । 

গোবিন্দ কবিরাজের কৌতুক প্রিয়তা। সম্বন্ধে একটা 
কাহিনী প্রেমবিলাসের অপ্রামাণিক উনবিংশ বিলাসে 

লিখিত আছে। বিষুপুরের পট্টমহাদেবী ধ্বজামণি দেবীর 
হাতের লেখ। যোঁড়শবিলাসাত্মক প্রেমবিলাম শেষ 

হইয়াছে মুব্রিত পুস্তকের অষ্টাদশ বিলাসে। হ্তরাং এই 
উনবিংশ বিলামের কথা কতদূর বিশ্বাস্ত বলা যাঁয় না। 

তবে গল্পটা নরোতমবিলামের দশম বিলাসেও আছে। 

রূপচন্দ্র বা রূপনারায়ণ নামে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত 

নরোত্তম ঠাকুরের উপর অত্যন্ত রুষ্ট হন) কেনন। তিনি 

কায়স্থ হইয়] ব্রাঙ্মণকে দীক্ষা দেন। সেইজন্ত তিনি 

পক্কপল্লীর বাজ। নরমিংহের সাহায্যে নরোত্তমের সঙ্গে 

বিচারের জন্তে আসিতেছিলেন। এই কথ। শুনিয়। খেতরির 

নিকটস্থ কুমরপুর গ্রামে__ 

বামচন্দ্র, গোবিন্দ আর গঙ্গানারায়ণ। 
হরিহর, রামকৃষ্ণ, জগন্নাথ এই কয়জন ॥ 

তেলি, শুড়ি, সাজে আর বারৈ, কুমীর। 
নান। জিনিষ লৈঞ। তথি জমায় বাজার ॥ 

কতেক পড়,য়া আইল! জিনিষ কিনিতে। 

মূল্য পুছিলে তাহ কহে সংস্কৃতে ॥ 
দর্প করি পড়ুয়ার। সংস্কৃত কয়। 

কিছু আলাপনে সবে হৈল। পরাজয় ॥ 

তেলি শুড়ি কহে মুর্খ তোর৷ কিব। জান। 

যদ্দি লজ্জ। থাকে তবে অধ্যাপকে আন ॥ 
যশোদাননদান তালুকদার সংস্করণ, পৃঃ ১৯৪ 

রূপনায়া়ণও আনিয়! তাহাদের নিকট পরাজিত হইলেন 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

এবং পরে তিনি ও নরসিংহ নরোত্তমের কূপ পাইলেন। 

পয়াবে উল্লিখিত রামচন্দ্র ও গোবিন্দ কবিরাঁজ ভ্রাতৃদ় 

ও গঙ্গানারায়ণ চত্রবর্তা-উপাধিক পণ্ডিত। 
গোবিন্দ কবিরাজ ভাগ্যবাঁন্ ব্যক্তি ছিলেন। তাহার 

মাতামহ দামোদর কবি ছিলেন ; পিত। চিরপ্রীব শ্রাচৈতন্তে 

একাস্ত ভক্ত ও কবি ছিলেন; তাহার একটা প্লোক 

পদাবলীতে স্থান পাইয়াছে। কবির বড় ভাইও কবি। 

তাহার পুত্র দিব্যসিংহও কবি ছিলেন। তিনিও শ্রীনিবাস 

আচাধ্যের শি্ত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

শ্রীগোবিন্দের পুত্র কবিরাজ দিব্যমিংহ। 
প্রভূর পাদপন্মে যিহো হয় মত্ত ভূঙ্গ ॥ 

. কর্ণানন্দ, পৃঃ ১৯. 

কণানন্দের শেষে লেখ! আছে যে, কবি যছুনন্দন বুধাই 

পাড়াতে শ্রমতীর নিকটে অর্থাৎ তাহার গুরু হেমলতা 

ঠাকরাণীর নিকটে থাকিয়া ১৫২৯ শকে অর্থাৎ ১৬০৭ 

খ্রীষ্টাব্দে এ গ্রন্থ লেখেন । গোবিন্দদাস য্দি ১৫৩৬ গ্রীষ্টাব্দের 

কাছাকাছি সময়ে দীক্ষা! লইয়! থাকেন, তাহ হইলে ১৬০৭ 

খ্রীষ্টাব্দে তাহার পুত্রেরও বয়স ৪৬৪৭ বংসর হইয়াছিল। 

আমর! দেখাইয়াঁছি যে, গোবিন্দের দীক্ষার সময় দিব্যসিংহ 

প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছিলেন। দিব্যমিংহের পুত্র ঘনশ্তাম 

কবিরাজ শ্রীনিবাম আচাধ্যের পুত্র গতিগোবিন্দের শিহ্যত্ব 
গ্রহণ করিয়াছিলেন একথ! তিনি স্বয়ং তাহার “গোবিন্দ- 
রতিমঞ্জরী” গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন। একাদিক্রমে চার 

পুরুষ কবি ও পণ্ডিত__এরপ দৃষ্টাস্ত বিরল। 

১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন কর্ণীনন্দ লিখিত হয়, তখন 

প্রীনিবাম আচাঁর্যের পৌত্রেরাও প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছেন, 

কেনন। কর্ণানন্দে ( পৃঃ ২৮) লিখিত আছে-_ 
শ্রীগতি প্রভূব শিষ্য প্রধান তনয়। 
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর গম্ভীর হৃদয় ॥ 

প্াহ্নন্দরানন্দ আর শ্রীহরি ঠাকুর । 

তিন পুত্র শিষ্য তার তিন ভক্ত শূর। 
এই কষ্খপ্রসাদদের পুত্র জগদানন্দ ; জগদানন্দের পুত্র 

রাঁধামোহন ঠাকুর। শ্রীনিবাম আচাধ্য ১৫১৭-১৮ শ্রীষ্টান্ডে 

জন্মগ্রহণ কৰিলে ১৬৭ খ্রিষ্টাব্দে তাহার হয় ৯* বংসর। 



গোবিন্দদাসের যুগ 

াহার পুত্র গতিগোবিন্দের বয়স সে সময়ে ৫০৬০ হওয়া 
চিত্র নহে এবং পৌত্রদের বয়স ২৫৩০ হইতে পাঁরে। 
হতরাং ১৬০৭ গ্রীষ্টাৰে শ্রীনিবাসের কন্যা হেমলতার শিষ্য 
যছুনন্দনের পক্ষে কর্ণানন্দ লেখা বিন্দুমাত্র অসম্ভব নহে। 
সবশ্ঠ, কর্ণানন্দে কিছু কিছু প্রক্ষিপ্ত অংশ আঁছে। আমরা 
আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানবুদ্ধি মত গোবিন্দদাঁসের কাঁল 

নিয় উপলক্ষে শ্রীনিবাম আচায্যের যে সময় নিদ্দেশ 

করিলাম তাহাতে হৃসিংহ কবিরাজ ও কর্ণপুর কবিরাঁজের 
উক্তির সঙ্গে বীর হাণ্বীরের বাজ্যাধিরোহণ ও কণীনন্ে 

উল্লিখিত শ্রানিবাষের পুত্র-পৌত্রাদির কথার সামগ্স্ত হয়। 
ঃ বাধাগোবিন্দ নাথ শ্রীনিবাসের জন্মকাল ১৫৭২-৭৬ 

ঘা্টাব্ধের মধ্যে ধরিতে যাইয়। শ্রীনিবাসের সাক্ষাৎশিয়া 
নুমিংহ ও কর্ণপূর কবিরাজের কথা অবিশ্বাস করিতে ও 

কর্ণানন্দের উক্তিকে প্রক্ষিপ্ত বলিতে বাঁধ হইয়।ছেন। শ্যুক্ত 

৪৬৩৭ 

রাধামাধব তর্কতীর্থ ছুই তিন বৎসর ধরিয়! সংস্কৃত কলেজে 
গবেষণ। করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, পগ্রনিবাস আচার্য্ের 
জন্মকাল হিসাবে ১৫৮গ্রীষ্টাব্ধ বা নিকটবর্তী কালের গ্রহণই 
যুক্তিযুক্ত মনে হয়” (04: চা০19£0 ]], 25৫৮], 

১৯৫৪, পৃঃ ১৯৭-৯৮ )। এই মত স্থাপনের জন্য তাহাকে 

বলিতে হইয়াছে যে, শ্রনিবাস গোপাল ভট্ট্রের শিষ্য নছেন 

( এঁ, পৃঃ ২০১)। কিন্ত প্রীনিবাস ঠাহার পদে ( তরু ৩০৭২ 
ও ৩০৭৩) নিজেকে গুণমক্সরীর অন্ুগত বলিয়াছেন এবং 
কবিকর্পুর গৌরগণোদেশধীপিকায় গোপাল ভট্টকে 

অনঙগমঞ্জরী ব। গুণমঞ্জরী বলিয়। পরিচয় দিয়াছেন। 

শনিবাসের শিয়া নুসিংহ কবিবাঙ্গও নবপছ্যে (ভক্কি- 

রত্তীকর, পৃঃ ১৩৫) শ্রানিবাসকে গোপাল ভটের মন্ত্রশিয 

বলিয়াছেন। গবেষণার সাথকতা সেইখানে যেখানে উপস্থিত 

সমস্ত প্রমাণের সঙ্গে গবেষকের সিদ্ধান্তের সামগন্য হয়। 

দ্বিতীয় অধ্যায় 

কবির সাংস্কৃতিক পরিবেশ 

গোবিন্দদাস কবিরাজ সেক্সপীয়রের ( ১৫৬৪-১৬১৬ ) 

প্রায় সমসাময়িক কবি। উভয়েরই শ্রেষ্ঠ রচনা ষোড়শ 

শতাব্দীর প্রথমে লিখিত হয়। সেক্সপীয়র যেমন ইংলগেডের 

বহুনক্ষত্রশোভিত সাহিত্যগগনের পূর্ণচন্দ্র, গোবিন্দদীনও 

তেমনি গৌড়বঙ্গের বহুজ্যোতিষ্ষশোঁভিত কাব্যাকাশের 
অকলঙ্ক শশধর। সেক্সপীয়রের যুগের অগ্রদূত যেমন 
9101) ও 92100০1 ( 1552-99 ), গোবিন্দদাসের 

যুগের অগ্রদ্ধত তেমনি নরহুরি সরকার, বাস্থ ঘোষ, বন্ধ 

রামানন্দ, মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি শ্রীচৈতন্-সমসাময়িক 

কবিবৃন্দ। তাহাদের ও গোবিন্দদাঁপের যুগের মধ্যে 

সেতুম্বর্ূপ বিরাজ করিতেছেন জ্ঞানদাস। জ্ঞানদাস 

নিত্যানন্দ প্রভু ও তাহার পত্রী জাহুবাদেবীর কৃপাপাত্র 

ছিলেন। ভক্তিরত্বাকরে লিখিত ( পৃঃ ৬৩৩, দশম তরজ ) 

বিবরণ অঙ্গসারে জ্ঞানদাম খন জাহুবাদেবীর সঙ্গে 

খেতুরির মহ্কো্সবে আগমন করেন তখন গো বিন্ধদাসের 

সঙ্গে ভাহার দেখ। হইয়াছিল। নরোততমবিলাঁসে ( হষ্ঠ 

বিলাস ) ধেখ। যায় যে, জাঙ্কবাদেবীর সঙ্গে ধাহার। 

আমিয়াছিলেন তাহাদের মধো-_ 

কেহ গ্রগোবিন্দ কবিরাজের মুখ চাঞ। | 

আলিঙ্গিতে নেত্রধার। বহে বুক বাঞা ॥ 

ষষ্ট বিলাস, পৃঃ ১২৮ 

গোবিন্দদাল খেতৃরির মহোঁৎ্সবে কর্মকর্তাদের মধ্যে 

একজন ছিলেন । 

শ্ীরধুনন্দনগণ সহ ঘে বালাতে। 

প্রগোবিন্দ কবিরাজ নিযুক্ত তাহাতে ॥ 
এ, পৃঃ ১৯৮ 

জ্ঞানদাঁস যেভাবে নিত্যানন্দের রূপ বর্ণন। করিয়াছেন 

তাহাতে মনে হয় তিনি তাহাকে নিজের চোখে 



৪০৮ 

দেখিয়াছেন এবং এই কারণেই তাহার নাম কঞ্দাস 

কবিরাজ নিত্যানন্দ-শাখায় উল্লেখ করিয়াছেন । 

চোখে না দেখিলে কবি “দেখ রে ভাই প্রবল 

মন্পরূপধারী” ইত্যাদি পদে “লীল! বুঝই ন। পারি” লিখিবেন 
কেন? আর নিতাইয়ের কটিতটে যে এক রংয়ের বস্ত্র 

থাকিত না, “বিবিধ বরণ পট পহিরণ” এতে। প্রত্যক্ষদর্শীর 

বর্ণন। মনে হয়। এই পদটার সঙ্গে গোবিন্দদাসের “জয় 

জগ-তারণ কারণ ধাম” শীর্ষক পদটা (৪০) মিলাইয়। পড়িলে 

বুঝ! যাইবে যে, গোবিন্দদাস নিত্যানন্দের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে 
আসেন নাই। জ্ঞানদাঁসের ব্রজবুলির পদ গোবিন্বদাসের 

উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। 'জ্ঞানদাসের 

পদাবলীতে" ধৃত হয় নাই এমন একটি পদ হইতে ইহার 

প্রমাণ পাওয়া যাঁয়-_ 

নিজঘর মাঁঝহি' বৈঠলি স্ন্বরী 

দিনকর ছপর ঠামে। 

যব হাম পুছলো। পিরীতি সম্ভাষণ 

প্রেম-জলে ভরল নয়নে ॥ 

মাধব! বড় অঙ্গরাগিণী বাধ! । 

তুয়া পরসঙ্গে অঙ্গ সব পুলকিত 
ন৷ মানয়ে গুরুজন-বাঁধ! ॥ 

ভাবে ভরল তঙ্চ কম্পিত পুন পুন 

পুন পুন শ্টামরী গোরী। 

পুন পুছত পুন দিগ নেহারত 

ভূমে শুতলি কত বেরি । 

ফুয়ল কববী উরহি' লোঁটায়ল 

কোরে ধওল তুয়া ভাণে। 

জ্ঞানদাস কহে তুহু ভালে সমুঝহ 
কোন করব পরমাণে ॥ 

ন্ব'ণদ]।, ২৩৪ 

জ্ঞানদাসের এই ভাব-সমদ্ধ পদটার ভাষ। ও ভাবের 

প্রতিধ্বনি পাই গোবিন্দদাসে-- 

লোচন শ্বামর বচনহ শ্ামর 

মর চার নিচোল। 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

হ্যামর হার হৃদয়ে মণি শ্টামর 

হ্যামর সখি কর কোর ॥ 

মাধব ইথে জনি বৌলবি আন। 

অপচল কুলবতি- 

কিয়ে তু মোহিনি জান ॥ 
মরমহি শ্যামর পরিজন পার 

ঝামর মুখ-অরবিন্দ ॥ 

মতি 

(১৯০) 

জ্ঞানদাসের বাধার স্তায় গোবিন্দদাসের রাধারও শ্রীকৃষ্ণের 

বিরহে “ঝামর মুখ অরবিন্দ,” কিন্তু গোবিন্দদাসের রাঁধ! 

সামান্য কবরীকে আলিঙ্গন করিয়া তৃপ্ত হন না__তিনি 

শ্টামবর্ণ নখীকে আলিঙ্গন করিয়। মনে মনে ভাবেন যে. 

শ্টামকেই বুঝি কোলে পাইয়াছেন। তিনি শ্তামের রূপ 

নয়নে দেখিবার লালপায় কাজল পরিয়! চোখকে শ্তামর 

করিয়াছেন, কথায় কথায় শুধু শ্তামের নাম লইতেছেন, 

আর শ্ঠামবর্ণের সাঁড়ী পরিয়াছেন। জ্ঞানদাসের রাধ। 

শ্ামের প্রসঙ্গ উঠিলে নিজের দেহের রোমাঞ্চ সম্বরণ 
করিতে পারেন না, গুরুজনের সমক্ষেও প্রেমবিহ্বলত! 

প্রকাশ হইয়া পড়ে। আর গোবিন্দদীসের বাঁধ প্রগল্ভ 

হইয়া তাহার সাঁজলজ্জায়। আচার-ব্যবহারে, কথায়- 

বার্তায় তাহার শ্টাম-তন্ময়তা যেন জগতের সমক্ষে ঘোষণ। 

করেন। 
জ্ঞানদাসের শ্রেষ্ঠ পদগুলি সাদ বাংলায় লেখা । 

গোবিন্দদামও কয়েকটা পদ মহজ সরল বাংল৷ ভাষায় 

লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার শ্রেষ্ঠ পদগুলি ব্রজবুলিতে 
রচিত। 

বল্পভাচার্যের (১৪৭৮-১:৩০) শিষ্য কুভনদাস, 

স্বরদাস, পরমানন্দদাম এবং কৃষ্দান ও বিট্ঠলনাথের 
(১৫১৫-১৫৮৫ ) শিষ্য গোবিন্ব্বামী, নন্দদাস, চতুতু জদাস 
ও ছীতম্বামী এই অষ্টছাপের পদাবলীর প্রভাবও 

গোবিন্দদাসের পদের উপর পড়িয়াছে মনে হয়। এই 

অষ্টছাপের কবিতার প্রভাব ষোড়শ শতাববীর শেষার্দে 
ব্রজমগ্ডলে খুব প্রবল ছিল। আর দে সময়ে ভক্ত বৈষণবগণ 

গৌড়বঙ্গ হইতে প্রায়শঃই ব্রজমগুলে যাতায়াত করিতেন । 



গোবিন্দদাসের যুগ 

স্থতরাঁং অষ্টছাপের কিছু পদ গোবিন্দদাসের হাতে 

মাসা অসম্ভব নছে। ইহাদের ভাষার ও ভাবের সঙ্গে 

গোবিন্দদাসের ভাব ও ভাষার মূলগত পার্থক্য দেখা ষায় 
না। ছুই চারিটী উদ্দাহরণ দিয়! স্থত্র ব্যাখ্য। করিতেছি। 

কুম্তনদাস লিখিয়াছেন-__ 

কূপ দেখি টলন নি পলক লাগে নহী*। 

গোবরধন-ধর অঙ্গ অঙ্গ প্রতি 

জই হী পরতি দৃষ্টি রহতি তহী 

কহা কহোৌ কচ্ছু কহত ন আঁয়ো, 
চোবো মন মীগিয়ে দহী। 
কুস্তনদাঁস প্রভুকে মিলন কে! 

সুন্দরি বাত সথীন সেঁ। কহী ॥ 

অষ্ঈটছাপ-পরিচয়, প: ১*৭ 

অর্থাৎ রূপ দেখিয়া নয়নে আর পলক পড়ে ন|। 

গাবর্ধনধারীর যে অঙ্গে নয়ন পড়ে মেই অঙ্গেই যেন দৃষ্টি 

নিবদ্ধ থাকে । কি বলিব! কোন কথাই মনে আসিতেছে 

ন।! মন যেন দই চাঁহিতে চাঁহিতে চুরি করিয়। লইল। 
কুম্তনদাস প্রভৃর সঙ্গে মিলনের জন্ত স্থন্দরী সখীকে এই 

কথ! বলিলেন । 

ইহাঁর সহিত তুলন। করুন গোবিন্দদাসের__ 
“হেরি মুখচন্দ্র-হ্ধারস-লহরী 

কিরণহি ভূবন উজোর; ইত্যাদি ২৬৬-সংখ্যক পর্দের_ 

দারুণ দেব কয়ল দুছ' লোচন 

তাহে পলক নিরমাই । 
তাঁহে অতি হরিষে এ দছুহ' দিঠি পূরল 

কৈছে হেরব মুখ চাই ॥ 

তাহে গুরু দুরুজন লোচন-কণ্টক 

সন্কট কতহু' বিথার। 

কুলবতি বাদ বিবাদ করত কত 

ধৈরজ লাজ বিচার ॥ 

রূপ দেখিয়৷ নয়নে পলক দেওয়ার জন্য বিধাতাকে নিন্দ। 

করার কথা শ্রীমন্তাগবতের রাঁসলীলায় গোপীগীতে আছে । 

কিন্তু কুস্তনদীপ যেখানে শুধু বলিতেছেন শ্রীকুষ্ণের যে অঙ্গে 

নয়ন পড়ে সেই অঙ্গেই দৃষ্টি লাগিয়া থাকে, গোবিন্দদাস 

৫২ 
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সেখানে বলিতেছেন “আরে সখি, ভাল করিয়। কৃষ্কে 

যে দেখিতেই পারিলাম না। একে তো বিধাতা ছুটা 
মাত্র নয়ন দিয়াছেন। এ রূপ কি শুধু ছুই নয়ন দিয়! 
দেখা যায়ঃ বিছ্য'পতির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা কবে 

সবরপতির নিকট সহশ্র নয়ন মাগিতে চাই। কিন্ত সেই 
ছুটা নয়নে আবার মিমেষ পড়ে । তাঁর উপর আবার একটু 

দর্শন করিয়াই এমন আনন্দাশ্রতে নয়ন পরিপূর্ণ হইল 

যে, মুখের পানে ভাল করিয়া চাহিতেই পারিলাম ন1। 

কুম্তনদামের রাধার মনে রূপ দেখিয়া একট। পৰিতৃধির 

ভাব, আর গোবিনদাসের রাধ।র মনে অশীম অপরিতৃপ্ধি 

_ভাল করিয়। দেখিবার জন্য দুরস্থ আকাজ্ষা। নিজের 

চোখের উপর দোষ আরোপ করবার পর গোবিন্দদাসের 

র।ধ। বাহিরের প্রত্তিকিলতার কথ। বলিতেছেন । গুরুজন 

ও ছুঙ্জনদের চোখ এডাইয়। তবে কুমঃকে দেখিতে হয়, 

তাহার। যেন কৃষপর্শশের পথের কাট।। আবার শু 

তাহাপিগ.ক গ্ল/কি দিলেই হে ৯পিবে না| পিজের মনের 

সঙ্গেও তে। লড়াই করিতে হয়। আমি কুলবতী, আমাল 

একটা সম্গম আছে, মখাদ। আছে, 2তরাহ কষদর্শনের 

আগ্রহের সঙ্গে ধৈধা ও লঙ্জ।ণ বিবাদ ন।ধিয়] যায়। শেষ 

প্যন্থ অবশ্য প্রেমেরহ জয় হয়, কেনন। বাধ! দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
হইয়। বলিতেছেন-__ 

সনহু উপেখি যাই বন পৈঠব 

কাচ গামে করি হার । 

_আঁমি সন কিছু উপেক্ষ। করিয়া বনে যাইয়। প্রবেশ 

করিব; সেইখানে কাকে আমার গলার হার করিয়। 

রাঁখিন। একট ঘটন।, একই ভান লইয়| রচিত ছুই কবির 
দুইটা পদের মধ্যে প্যপ্ধনার কি পাথক্য ! 

অষ্টছাপের মধ্যে সবচেয়ে স্থগ্রসিদ্ধ স্থরদাসের (মৃত্যু 

১৫৮৩) একটা পদের সঙ্গে গোবিন্দধসের তুলনা কর! 

যাঁউক-_ 

ধেস্ক দুহত অতি হী রতি রাটী। 

একধাঁর দোহনী পনু'চাবত, একধার জহ প্যারী ঠাড়ী ॥ 

মোহন করতে ধার চলত পথ, মোহনি মুখ অভিহ্থী ছবি 

গাড়ী । 



৪১৩ 

মন জলধর জল-ধার বৃষ্টি লঘু, পুনি পুনি গ্রেমচন্দ পর 
চাটী॥ 

সথীসঙ্গ কী নিরখত যহ ছবি, মন ব্যাকুল মনমথ কী জাট়ী। 
ুরদাস প্রভুকে বস ভহ সব, ভবন-কাঁজতে ভই উচাঁট়ী ॥ 

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ খুব মন দিয়া গোরু ছুহিতেছেন। দুধের 

এক ধার ছুধের পাত্রে পৌছিতেছে ; আর এক ধারা 

যেখানে প্যারী দরাড়াইয়া আছেন। মোহনের হাত হইতে 

ছুধের ধারা পড়িতেছিল, সেই সময় মোহিনীর মুখের 

শোভাও খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মনে হইতেছিল যে, 
মেঘ যেন লঘু বৃষ্টিধার! বর্ণ করিতেছে আর রাধাঁর 
মুখচন্দ্রের উপর যেন বারবার পড়িতেছে। সবীর৷ এই 

শোভা দেখিতেছেন, মন ব্যাকুল ও মন্থবশে জড়তা -প্রাঞ্ধ 

হইতেছে। স্থরদাসের প্রভুর সবাই বশ, তাহার গৃহকর্শে 

উদাঁসীন। 

গোবিন্দ গো-দোহনের কিন্ূপ ছবি আকিয়াছেন তাহ। 

দেখুন 
রাধ! বদনটাদ হেরি ভূলত 
ঠ্যাামর-নয়ন-চকোর। 

ছন্দ-বন্ধ বিহু ধবলী ধাওত 

বাছুবি কোরে আগোর ॥ 

শৃনহি দোহত মুগধি মুরারি । 
ঝুঠহি অঙ্গুলি করত গতাগতি 

হেরি হসত ব্রজনারি ॥ 

লাঁজহি লাজ হাপি দিঠি কুষ্িত 
পুন লেই ছান্দন ভোর। 

ধবলিক ভরমে ধবল পায়ে ছান্দল 

গোবিন্দদাস হেরি ভোর ॥ (৯৯) 

স্থরদাসের কৃষ্ণ খুব ধৈধ্যশীল, শ্রীরাধার মুখের পানে 

চাহিয়াও তাহার গোরু দোহছাইবার মতন মনের জোর 
থাকে । আনব গোঁবিন্দদাসের কৃষ্ণ কর্তব্যবোধে গোরু 

দৌহাইবেন ভাবিতেছেন বটে, কিন্তু ধবলী গাইকে বাঁধিতে 

ভূলিয়। গিয়াছেন, সে পলাইয়। গিয়াছে; প্রথামত তাহার 

বাছুরটাকে কোলে আগলাইয়া রাঁখিয়াছেন । বাছুর যখন 
কাছে আছে তখন দুধ দোহাইতে হইবে বই কি? স্তরাং 

গোবিন্দদাঁসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

গরু কাছে না থাকিলেও তিনি শুধু আঙ্গুল দিয়৷ দুধ 
দোহানোর ভঙ্গি করিতেছেন । নয়ন ও তার সঙ্গে সঙ্গে 

মন শ্রীরাধার মুখের উপর নিবদ্ধ। স্থতরাং হাত দিয়া কি 

যে তিনি করিতেছেন তাহ! নিজেই জানেন না৷ । সহসা 

সথীর্প! ব্রজরমণীদের দিকে তাকাইয়। দেখেন যে, তাহাব। 

হাসিতেছেন। তখন নিজের ভুল বুঝিতে পারিয় নয়ন 
কুঞ্কিত করিয়! সলজ্জ হাসি হাসিলেন। এবার আঁর তিমি 

ভুল করিবেন না ঠিক করিয়া হাতে ছাদন দড়ি তুলিয়। 
লইলেন। কিন্তু মন যে রাধার বদনচন্দ্রের উপর । তাই 

ধবলীর বদলে ষণ্ড ধবলের পায়ে ছাদন দড়ি দ্িলেন-_যেন 

যাড়ের কাছ হইতেই দুধ পাওয়া যাইবে । এতো শত 

ঘটন। বর্ণন। কর! নয়, কিম্বা মনম্তত্বের বিশ্লেষণ কর! নয়, 

কবি যেন কলম দিয়! শ্রীকষ্চের “লাজহি' লাঁজ হাসি দিঠি 

কুঞ্চিতের” একখানি মনোরম আলেখ্য অঙ্কন করিয়াছেন। 

এইবার ব্রজভাষার কবি পরমানন্দদাসের শ্রীকৃষ্ণের রূপ 

বর্ণনার একটি পদ দেখুন-_ 

কুঞ্চিত অধর পীতরজমপ্ডিত, জন্থু ভবরনি কী পাঁতি। 

কমল কোস মে তে টিংগ বৈঠে, পত্র বরণ স্থজাতি ॥ 

চন্্রক চারু, মুকুট সিরশোভা, বীচ-বীচ মণি গুপ্তা । 
গোঁগীমৌহন অভিনব মৃরতি, প্রগট প্রেম কে পুষ্তা ॥ 
ক কমণি শ্টাম মনোহর, পীতান্বর বনমাল । 
“পর্মানন্দ' শ্রবণ-মণি মঙ্গল, কুজত বেণু রসাল ॥ 

অষ্টছাপ-পরিচয়, পৃঃ ১৯৭ 

-__বেণুবাদনতৎপর শ্রীকৃষ্ণের কুঞ্চিত অধবে পীতবর্ণের 
ধূলি পড়িয়াছে, তাহাতে মনে হইতেছে যেন ভ্রমরপংক্তি 

পল্মফ্ুলের কোষের নিকট বসিয়াছে, তাহার স্বন্দর পাওুর 

বর্ণ। তাহার মাথায় সুন্দর চাদ ( গহনা-বিশেষ ) মুকুট 

শোভ। পাইতেছে, মাঝে মাঝে মণি ও গুঞা। এই নৃতন 
গোপীমোহন মুদ্তি দেখিয়া মনে হয় যেন মুতি ধরিয়। 
প্রেমপুগ্ত আিয়াছেন। 

ইহার সহিত গোবিন্দদাসের এই পর্দটার তুলন। 

করুন-__ 
চাচড় চিকুর-চুড়পরি চন্দ্রক 

গুধা-মঞ্জুল মাল। 
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পরিমল-মিলিত ভ্রমরি-কুল আকুল 
সুন্দর বকুল গুলাল ॥ 

নিকে বনি আয়ে হো৷ নন্দদুলাল 

মনমথ-মথন ভঙ-যুগ ভঙ্গিম 

কুবলয়-নয়ন বিশাল | 

বিশ্বাধর পরি মোহন মুরলী 
পঞ্চম বমই রসাল । 

গোবিন্দদাস পহু নটবর-শেখর 

হ্যামর তরুণ তমাল ॥ ( ১৬৫) 

উভয় পদেই গুঞ্জামালা, চন্দ্রচিহ্নিত ময়ূরপুচ্ছের মুকুট, ভ্রমর 
ও বেধু আছে। কিন্তু গোবিন্দদাস কেবলমাত্র ভ্রমর 
পংক্তি উপম]1 হিসাঁবে ব্যবহার করেন নাই 7 শ্রীকফের 

সুন্দর বকুল গুলালের ( আবির ) পরিমলে আকুষ্ট হইয়া 

সত্য সত্যই যাহার! আসিয়াছে তাহার] ভ্রমর নহে ভ্রমরী। 

গোবিন্দদামের পদের প্রত্যেক শব্ষের সঙ্গে উপম1-_কুবলয় 

নয়ন, বিশ্ব অধর; শ্রীকৃষ্ণের ভ্রযুগলের ভঙ্গী দেখিয়। 

মন্সথের মন মথিত হয়। শ্রীরুষ্ণকে দেখিয়। মনে হয় যেন 
একটি শ্যাঁমল বর্ণের তরুণ তমাঁল। অষ্টছাপের “কুন্তনদাঁস 

প্রভু” “্ছরদাস প্রত; প্রভৃতি দেখিয়। গোবিন্দর্দাসও 
'গোবিন্দদাস পু? লিখিয়াছেন মনে হয়। 

কৃষ্ণৰাসের রাঁসলীলার একটা পদের সঙ্গে গোবিন্দ- 
দাসের অনুরূপ পদের তুলনা করুন-_ 

নাচত রাঁস মে' গোঁপাঁল সঙ্গ, মুদিত গোঁকুল কী নারী। 
তরুণ তমাল শ্তামলাল, কনক বেলি প্যারী ॥ 

চলি নিতম্ব নৃপুর কটি, লোল বন্ধ গ্রীবা । 

রাগ তাল মান সহিত, বেণু গান সীব1॥ 

শ্রমজল কন কন ভরত, স্থভগ রঙ্গ বেণু সোহে। 

“কষ্ধদাস” প্রভু গিরিবর ধর, ব্রজজন মন মোহে ॥ 
এই পদে গোঁবিন্দদাঁস কর্তৃক ব্যবহৃত “তরুণ তমাল শ্ঠামলাল' 
পাওয়। যাইতেছে। এই সব উপম। তখন আকাশে-বাতাসে 

ঘুরিতেছে। স্থতরাং একজন যে অন্তের নিকট হইতে 
ইহ! ধার করিয়াছেন এক্নপ মনে করিবার কোন কারণ 

নাই। রুষ্দাপের এই পদে শ্া ও রাই দুইজনে ছুইটী 
বৃক্ষের সঙ্গে উপমিত হইয়াছেন। তমাল ও কনক 

৪১১ 

বেলিফুলের গাছের উপমার মধ্যে একটা স্থবাবরত্তের 

(50900) ভাব আছে ; তবে কবি বলিতেছেন যে. অবস্থ 

স্থাবর নহে--কেনন। নিতম্ব, নৃপুর ও কটি চলিতেছে ও 

গ্রীবা বঙ্কিম হইয়। ছুলিতেছে। ইহার সহিত গোবিন্দ- 

দাসের 'বাজত ডন ববাব পাখোয়াজ' ইত্যাদি (৫৫৮) 

তুলন। কৰিলেও দেখ। যাইবে তাহার বণনায় কিছুই এক 

মুহত্ত সময়ের জন্যও স্থির হইয়। নাই । 

নাচত শ্রামসঙ্গে রজনারি। 

জলদ-পুঠে জন তড়িত-লঙা বলি 

অঙ্গ-ভঙ্গ কত বঙ্গ বিথারি॥ 

নটন-হিলোল-লোল মণিকুগুল 

শমজল ঢল ঢল বদন চন্!। 

রসভরে গলিত ললিত কুচ-করু'ক 

নীবি খসত অর কববিক বন্ধা ॥ 

মেঘসমুহের মধ্যে বিদবাৎপুঞ্ধের উপমায় এক অসীম গতিবেগ 
স্থচিত হইতেছে। গ্ুধ্ধামের পদে যেখানে মাজ্ম নিতম্ব, 

কটি ও গ্রীব। গুলিগেছে, গোবিন্দদাসের পদে সেখানে 

মণিকুগুল এমনভাবে হিপ্লোলিত হষ্টতেছে যে, শ্রীরাধার 

+াঁচুলি ও নীবিবন্ধের সঙ্গে সঙ্গে কবপিও খুলিয়! যাইতেছে । 

উভয় পদেই নৃত্য শ্রমে খণ্মবিন্দু দেখ। দেওয়ার কথা আছে। 

অষ্টছাঁপের অন্যতম কবি গোবিনাস্বামীর একটা ঝুলনের 

পদের সঙ্গে আমাদের গোবিন্দদাসের এ বিষয়ের একটা পদ 

তুলন। করুন। গোবিন্বম্বামী লিখিয়াছেন__ 

দম্পতি ঝুলত স্রঙ্গ হিত্তোরৈ। 
গৌর-শ্বাম তন অতি ছবি রাঁজত 

মনে। ঘন দামিনি জাতি ভোরৈ ॥ 

বিদ্রমঘস্ত জটিত নগ পট্ুলী 

কনিক ডাড়ী শোভ। দেত চু এরে। 

“গোবিন্দ প্র? কে দেখি ললিত দিক 

নিরখি হঘত বম নবল কিসোবৈ ॥ 
অষ্টছাপ-পরিচয়, পৃঃ ২৫৩ 

এখানে মেঘ বিজুরীর উপম] দেওয়ায় খুব জোরে ঝুলনা 

ঝুলান হইতেছে জানা যাইতেছে। কৃষককে দেখিয়! 
ললিতাদি সথীরা হামিতেছেন। কিন্তু গোবিন্দদাস ঠিক 



৪১২ গোঁবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ. 

এ বর্ণনা দিয় অতি স্থকৌশলে শ্রীকৃষ্ণের মনোবাঁসন৷ পূর্ণ পদটা খুব সুন্দর । অল্পকথার মধ্যে অনেক বাঞ্রনা বিছু 
হইবার ইঙ্গিত করিয়াছেন-_ 

নবঘন কানন শোভন পুগ। 

বিকশিত কুস্ুমে স্থশোৌভিত কুগ্ত ॥ 

নৃতন পল্লব-শোভিত ডাল। 

শারি শুক পিক তহি বোলত রসাল ॥ 

তহি বনি অপরূপ রতন-হিন্দোল। 

তাঁপর বৈঠল কিশোরি কিশোর ॥ 

ব্রজরমণী মেলি দেত ঝকোর। 

গীরত জনি ধনি করতহি কোর ॥ 

কত কত উপজত রস-পরসঙ্গ। 

গোবিন্দদাঁপ দেখত তহি' রঙ্গ ॥ 

গোবিন্দদীস কথা দিয়! ছবি আঁকিতে কত নিপুণ তাঁহার 

একটু পরিচয় এই ছোট্র পদটাতে পাওয়া যাঁয়। প্রথমেই 

পটভূমিকাঁয় রহিয়াছে নৃতন মেঘের মতন শ্যামল কানন) 

তাহার মধ্যে কুগ্জে নানা রংয়ের ফুল ফুটিয়াছে। যে 

গাঁছটীতে নৃতন পাঁতা দেখ! গিয়াছে, সেই গাছের ভালে 
বপিয়। শারি শুক পিক মধুর গান করিতেছে । সেই 

গ।ছেই রত্বখচিত এক হিন্দোল। টাঁজাঁনো হইল। সখীর! 

দুলাইতে লাগিলেন । শ্ঠাঁম ভাঁবিলেন গতিবেগে বুঝি 

রাধ! পড়িয়া যাইবেন তাই তিনি তাহাকে আলিঙ্গনে বদ্ধ 

করিয়। রাখিলেন__ 

গীরত জনি ধনি করতহি' কোর । 
এখাঁনেই গোবিন্দ কবিরাঁজের বৈশিষ্ট্য । 

বর্ষাখতুর শোভ। বর্ণনায় বল্পভ ও চৈতন্ত-সম্প্রদায়ের 
কবির! অনেক নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ছীতন্বামীর 

এই পদটা দেখুন-_ 

বাদর ঝুম ঝুম বরসন লাগে । 

দামিনি দমকতি, চৌকি চমকি শ্যাম, 

ঘন কী গরজ শুনি জাগে ॥ 

গোপীজন ঘারৈ ঠাড়ী', নারি-নর 
ভীজত মুখ দেখতি অনুরাগে । 

ছীতন্বামী গিরি ধরণ স্রীবিঠল ওতপ্রোত রস পাগে ॥ 
অষ্টছাপ-পরিচয়, পৃঃ ২৬৮ 

চমকাঁইতেছে, মেঘ গঞ্জন করিতেছে, বৃষ্টি পড়িতেছে, , 

ইহার মধ্যে গোপীর দীড়াইয়া অন্ুরাগভরে শ্তামের মুখ 
দেখিতেছেন; তাহারা! যে ভিজিয়! যাইতেছেন সেদিক 

খেয়াল নাই। ইহার সঙ্গে তুলন। করুন গোবিন্দদ্দাসের 
যব ধনি ঘর সঞ্জে ভেল বাহার 

ঝরঝর বরিখে জলদ অনিবার। (৩৬৮) 

পদের 

ঝলকত বিজুরি নয়ন ভরু চস্ক। 

চলতহি খলত সঘন মহিপন্ক ॥ 

উঠইতে ফণি-মণি উজর হেরি। 
কনক-দণ্ড বলি ধরু কত বেরি ॥ 

বিদ্যুৎ এমন ভাবে চমকাইতেছে যে ভয়ে তাঁকাঁনে! 

যাইতেছে ন।। রাধা চলিতে চলিতে বারবার কাদার মধো 

পড়িয়া যাইতেছেন। সেখানে সাপের মণি দেখিয়। তিশি 

উহাকে কনকদণ্ড মনে করিয়। উহ] ধরিয়া উঠিতে যান। 

এরকম ভুল এক আধবার নহে বার বাঁর হইতেছে ( ধঃ 
কত বেরি )। অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের আতিশধ্য হইয়াঁছে 

নিশ্চয়, কিন্তু তা ছাড় বাঁধার কৃষ্ণমিলনের ব্যাকুল 

বুঝানে। যায় কি করিয়া? 

প্রাক-চৈতন্যুগের গুজরাতী কবি নরসিংহ মেহত। 
( ১৪১৪-১৪৮০ ) দাঁনলীল। লইয়। একখানি ছোট কাবা 

রচনা! করিয়াছিলেন। উহাতে দেখি রাধা কুষ্খকে 

বলিতেছেন-_ 

গোকুল মথুর। যাঁউ আবুনে, শুংরে ঘথা। অজান। 

হু'রে গোকুলনী গোঁবাঁলনী, প্রভূ না আপু 
মহীনাং দান ॥ 

নরসিংহ মেহতাকৃত কাব্যসংগ্রহ, পৃঃ ১৫. 

এই ভাবের কথাই অষ্টছাপের অন্যতম কবি চতুতু জদাসে' 

রাধা বলিতেছেন-- 

কহে। কিনি কীনে"] দাম দহী কৌ। 
সদ। সর্বদা বচত ইহি মগ হৈ মাঁরগ নিতে হী কৌ॥ 
ভাজন দহী সর্মেত সী নে", লেত ছীন ঘব হী কৌ। 
এটৈ কবছ স্থনৌ নহি দেখো, নয়ৌ স্তাব অব হো কৌ 
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কমল নৈন মুসকরায় মন্দ হাঁসি, অন্বর পকর জব হৃ 

কৌ। 

দাস চতুভূজ প্রভু গিরিধর মন, চোরি লিয়ৌ লব হী 

কৌ ॥ 

অষ্টুাপ-পরিচয়, পৃ: ২৮১ 

গোবিন্দদাসের দানলীলাঁর 

যদি হাতে করি লৈয়ে সোন1। 

তুমি কে ন। বোলে একজন ॥ (৫৩০) 

ইত্যাদি পদ ইহার সহিত তুলন। করা যাইতে পারে। 

গোবিন্দদান দানলীলার বর্ণনায় শ্রীরাধার চরিত্রের বৈচিত্র 

বিশ্লেষণ করিয়াছেন । প্রথমে তিনি সামনাসামনি কৃষ্ণের 

সঙ্গে কথ না বলিয় বড়াইকে বলিতেছেন-_ 

তুমি দেখি পুছহ বড়াই। 
কিসের দান চাহেন কানাই ॥ 

কিন্তু অন্তের মারফত কথাবা্ত। চাঁলাইয়। স্থধিধ। হইল ন। 

দেখিয়। শ্রীরাঁধ শ্রীকৃষ্ণের আভিজাত্যের কথা তুলিঘ। 
তাহাকে কুকাজ হইতে নিবুত্ত করিতে চাঁহিতেছেন__ 

তুমি ত বরজ যুনরাঁজ। 

তুমি কেনে করিবে অকাজ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু এসব কথায় কান না৷ দিয়] শ্ররাধার শী থার 
সিন্দুর, নয়নের কাজর, পায়ের আলতার উপ দান 

(শুদ্ধ) চাঁহিতে লাগিলেন । তাহার উত্তরে রাধ। 

বলিলেন-_ 

যদি দানের হেন গতি তুমি ত গোকুলপতি 
দান সাধহ ঘরে ঘরে ॥ (৫৩১) 

কিন্তু কৃষ্ণ বলিলেন যে-_ 

তুমি আয়ানের রানি 
কেমনে জানিবা দান সহজে আয়ানি। ( ৫৩২) 

আয়ানি শব এখানে অজ্ঞানী, জ্ঞানহীন| এই অর্থে ব্যবহৃত 

হইয়াছে । এইবার রাঁধ! গর্বভরে বলিলেন__ 

ছু'ইও ন| ছু ইও না নিলজ কানাই, 
আমরা পরের নারী । 

পরপুরুষের পবন পরশে 

সচেলে নিনান করি । 

৪১৩ 

গিরি গিয়। ষদি গৌরী আবাধহ 
পান কনক ধূমে। 

কামসাগবে কামন। করই 

বেণী বধদরিকাশ্রমে ॥ 

*য্য উপরাগে সহস্র সুন্দরী 

ব্রম্মনে করহ সাত। 

ও হয়ে নহে তোমার শকতি 

রাই অঙ্গে দিতে হাত (৫৩৩) 

ষ্ঠ নায়ক কৃষ্ণ এই অন্ত প্রাসময় সদন্ত উক্তিতেও নিধুত্ব 

শা ইইয়। 

তোহারি হদয় বেণি-ব?রিকাশ্রম 

উগ্নত কুচগিরি জোব। ( ৫৩৪) 

ইত্যাদি বলিলেন। গোবিন্দধসের দানলীলায় বিদ্ধ 

মারক-নায়িকার উচ্চন্তরের কৌতুকলীল। বণিত হুইয়াছে। 

গ্রামা গোপ-গোপীর শিল্প জ্জ উক্তি-প্রতুযুক্তির কোন স্থান 
ইহাতে নাই। 

এইবার ন্মষ্টছ।পের 'অষ্টম কবি নর্দদাসের রচন। হইতে 

একটা অন্রাগের পদদের সহিত গোবিন্দদাসের অন্ুব্ধপ 

পদের তুলন করা যাঁউক - 

রুধনাম জন ০ আনণ হুনো পা আলা, 

ভ্পা ৰা ভবন, হক তে বাবরী ভষ্ট গ্ী। 

ভবি-ভরি গ্াখে নৈন, চিত হ ন পরত চৈন 

মুখ ছু ন আবৈ নৈন, তনকে।-দস। কচ্ছু উরে' ভই বী॥ 
জেতেক নৈন-ধরম-ব্রত কোনে বী মৈ বহু বিধি, 
অঙ্গ-অঙ্গ ভই ঠোৌ স্ডে| শ্রবণ ভষ্ট রী। 

ননধাস জাকে বণ স্থনে য়েগতি 

মাধুরী মুরতি কৈ ধে কৈসী দইরী॥ 
অষ্টছাপ-পরিচয়, পৃঃ ৩২২ 

গোবিন্দদাসও বাধার কষ্চনাম শ্রবণের ফল বর্ণনা] করিতে 

যাইর] লিখিয়াছেন-_ 

শববণে শুনলু হাম কানক নাম। 

ধায়ল চপল নয়ন তছু ঠাম ॥ 

চিরদিন ফণি মপি-মগ্ডল ঠাম। 

পেখলু নটবর সে! ঘনশ্যাম ॥ 



এ সখি! কো! জানে পুন কথি লাগি। 

তদবধি হৃদয়ে জলত মনু আগি ॥ 

(ইত্যাদি ২০১ ক) 

অষ্টছাপের পদ্দের ভাষার সঙ্গে গোবিন্দদাসের ভাষার 

অনেক সাদৃশ্টয দেখা যায়। “নয়ন'কে “নৈন', শশুনলু'কে 
“স্থনৌ” ইত্যাদিতে পরিবর্তন করিলে এই সাদৃশ্ঠ আরও 
ঘনিষ্ঠ হয়। গোবিন্দদাশ কেবলমাত্র বিদ্ভাপতির পদের 

মাধুধ্যে আকৃষ্ট হইয় ব্রজবুলিতে পদ লেখেন নাই । তিনি 
অষ্টছাপের পদ্াবলীর জনপ্রিয়ত। দেখিয়। ভাঁবিয়৷ থাকিবেন 

যে, ব্রজবুলিতে পদরচন। না করিলে তাহার কবিতার রস 

আন্বাদন করিতে উত্তরভারতের পণ্তিতজনের কোন কষ্ট 

হইবে। 
গোবিন্দদীমের সমসময়ে হিন্দীভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি 

তুলসীদাও (১৫৩২-১৬২৩) সাহিত্যসাধনায় রত ছিলেন। 
বস্ততঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দে সমগ্র ভারতবর্ষে 

ভক্তিরসের কাব্য রচনার এক প্রবল প্রেরণ আসিয়াছিল। 

উড়িয়। ভাষায় 'রমকল্লোল” নামে রাধারুষ্ণের বিলাসাত্মক 
কাব্য, তেলুগ্ড ভাষায় পোতনামাত্যের ভাগবতের অন্গবাদ, 

অসমীয়! ভাষায় মাধব কন্দলীর ভজনাঁবলী ও ভাগবত 

কাহিনী, কল্নড় ব। কর্ণাটা ভাষায় বৈষ্বরাম নামে 

পরিচিত কবিগণের পদসমূহ বিশেষ করিয়া পুরন্দরদাসের 
(মৃত্যু ১৫৬৩ খ্রীঃ) পদাবলী ও কনকদাসের মোহন- 
তরঙ্গিণী ও গুজরাতী ভাষায় মহাকবি মাঁলনের ভাগবতের 

দশম স্বন্ধের সুন্দর পদ্যান্থবাদ এই সময়ে লিখিত হয়। 

গোবিন্দদাসের পদাবলীর রচনার যুগকে মোটামুটি 
১৫৭৬ হইতে ১৬২৬ খ্বীষ্টাৰ পধ্যস্ত ধরিলে, এই পঞ্চাশ 

বৎসরের মতন গৌরবোজ্জল যুগ শুধু বাংলাদেশের নহে 
পৃথিবীর যে কোন দেশের সংস্কৃতির ইতিহাসে বিরল। 
১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে রাজমহলের যুদ্ধে দাযুদ খ৷ 
চূড়াস্তরূপে মুঘলদের হস্তে পরাজিত হইলেন ও বাংলাদেশে 
মুঘল অধিকার স্থাপিত হইল এবং ১৬২৭ খ্রীষ্টাবে 

জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হইল বলিয়াই ষে সংস্কৃতির ইতিহাসে 
এই অর্ধ শতাব্দীর ( ১৫৭৬-১৬২৭) গুরুত্ব তাহা নহে। 

পরে দেখাইব যে মুঘল সম্রাটের ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্ের পূর্বে 

গোবিন্দদ্রাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

বাংলায় শাস্তি স্থাপন করিতে পারেন নাই। শ্রীচৈতন্ত- 

চরিতাম্বতি ১৬১২ বা ১৬১৫ গ্রীষ্টাকে রচিত হয় এবং 

তাহার অল্প পরেই কবিরাজ গোস্বামীর দেহাঁবসাঁন ঘটে। 

শ্রীনিবাম আচাধ্যের ও রামচন্দ্র কবিরাজের বিয়োগে সন্তপ্ধ 

হইয়। নরোত্তম ঠাকুর মহাঁশয় লিখিয়াছিলেন__ 
বিধি মোরে কি করিল শ্রীনিবাস কোথ। গেল 

হিয়। মাঝে দিয় দারুণ ব্যথা । 
গুণের বামচন্দ্র ছিল সেহ সঙ্গ ছাঁড়ি গেলা 

শুনিতে ন। পাই মুখের কথা ॥ 

পুনঃ কি এমন হব রামচন্দ্র সঙ্গ পাব 

এই জন্ম মিছা! বহি গেল। 

যদি প্রাণ দেহে থাক রাঁমচন্দ্র বলি ডাঁক 

তবে যদি পাঁও সেই ভাল ॥ 

স্বরূপ রূপ সনাতন রঘুনাথ সকরুণ 
ভষ্টযুগ দয় কর মোবে। 

আগচাধ্য শ্রী শ্রীনিবাস রামচন্দ্র ধার দাস 

পুনঃ না কি মিলিব আমারে ॥ 

ন। দেখিয়ে সে ন। মুখ বিদরিয়া যাঁয় বুক 
বিষশরে কুরঙ্গিনী যেন। 

আঁচলে রতন ছিল কোন ছলে কেবা নিল 

নরোত্তমের হেন দশা কেন ॥ 

নরোত্তমবিলাস--১১শ বিঃ, পৃঃ ১৯০ 

নরোতম ঠাকুর মহাঁশয় শ্রচৈতন্তচরিতাম্বত পাঠ 

করিয়াছিলেন ; কেনন। তিনি “প্রার্থনায় লিখিয়াছেন-_ 

কৃষ্ণদান কবিরাজ রসিক ভকত মাঝ 

যে হো কৈল চৈতন্তচরিত। 

গৌর গোবিন্দলীলা শুনিতে গলয়ে শিল। 
তাহাতে না হৈল মোর চিত ॥ 

ধপ্রার্থনা'র অন্ত একটী পদে কৃষ্ণা কবিরাজ গোস্বামীর 
অন্তর্ধানে ব্যথিত হইয়া নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় 

লিখিয়াছেন__ 

যে আনিল প্রেমধন করুণ! প্রচুর । 
হেন প্রভূ কোথা! গেল৷ আঁচাধ্য ঠাকুর ॥ 



গৌবিন্দদাসের যুগ 

কাহ। মোর ব্বরূপ দ্ূপ কাহ সনাতন | 

কাহ। দাস রঘুনীথ পতিত পাবন। 

কাহ! মোর ভট্টযুগ কাহা। কবিরাজ। 
এক কাঁলে কোথা গেল গোরা নটরাজ ॥ 

এখানে আচাধ্য ঠাকুর বলিতে অদ্বৈত আচাধাকেও 

বুঝাইতে পারে, শ্রীনিবাম আচাধ্যকেও বুঝাইতে পারে; 
কিন্তু “কবিরাজ বলিতে নিশ্চয়ই কুষ্*দাস কবিরাঁজকে 

বুঝাইতেছে। কেনন! বৃন্দাবনের পাঁচ গোম্বামীর মঙ্গে 

তাঁহার নাম করা হইয়াছে । লক্ষা করার বিষয় এই যে, 

এখানে শ্রীজীবের তিরোধানের উল্লেখ নাই। অন্য একটা 

প্রার্থনার পদে নরোত্তম অন্যান্ত গোস্বামীদের সঙ্গে 

শ্রীজীবের করুণ। ভিক্ষা করিয়াছেন__ 

হাহ! স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ। 

ভট্টধুগ শ্রীজীব হা প্রভূ লোকনাথ ॥ 

দয়! কর শ্রীআচাধ্য প্রভু শ্রীনিবাপ। 

রামচন্দ্র সঙ্গ মাগে নরোতম দাস॥ 

এখানে “হা হা” এই শোকবাচক শব্ধ এবং 'রামচন্দ্রের' সঙ্গ 

প্রার্থনা করায় মনে হয় শ্রীজীব ও রামচন্দ্র উভয়েরই বিয়োগ 

হইয়াছে। নরোতম ঠাকুর মহাশয়ের এই কয়েকটা পদ 

হইতে বুঝা গেল যে ১৬১২ বাঁ ১৬১৫ খ্রীষ্টান্দের পর 

কষ্ধদাস কবিরাজের তিরোধান ঘটে। তাহার পর 

রামচন্দ্র কবিরাজের পরলোক গমন। নরোত্তমবিলাসে 

আছে নরোত্বম ঠাকুর মহাশয় শ্রানিবাসের বিয়োগে 

কাতর হইয়া যখন বিলাপ করিয়া পদ রচনা করিতে- 

ছিলেন-_ 

আচার্য গ্রী শ্রীনিবাস আছি ধাহার দাঁস 

কথা শুনি জুড়াইতে প্রাণ। 

তেহ মোরে ছাড়ি গেলা রামচন্দ্র না আইল! 

দুঃখে জিউ করে আনচান ॥ 

যে মোর মনের ব্যথা কাহারে কহিব কথ। 

এ ছার জীবনে নাহি আশ। 

অন্নজল বিষ খাই মরিয়! নাহিক যাই 

ধিক্ ধিক নরোতভম দাস ॥ 

নরোত্তমবিলা, ১১ শ বি: পৃঃ ১৮৬ 

৪১৫ 

তখন 

এত কহিতেই মবে কবিল৷ শ্রবণ। 

রামচন্ত্র কবিবাজ ছৈল। অদর্শন ॥ 
এঁ, পৃঃ ১৮৬ 

নরোতম অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতেছেন এবং 

রাজা নরসিংহ আর রূপনারায়ণ। 

শ্রীরাজা গোবিন্দ সস্তোষাদি কথোজন ॥ 

দুরে থাকি সিক্ত হইয়! নেত্রজলে ॥ 

তাহ! দেখিতেছেন। 

তাহ) হইলে পাঁওয়। যাইতেছে যে নবোতম ঠাকুর ও 

গোবিন্দ কবিরাঁজ ১৫১২ বা! ১৫১৬ খ্রিষ্টাব্দের কিছু পরেও 

জীবিত ছিলেন । বামচন্দ্রের দেছাবসানের পর অল্প 

দিনের মধোই নরোম ঠাকুর তিরোহিত হন বলিয়। 

নরহরি চক্রবন্তী লিখিয়। গিয়াছেন। তাহার তিপোধানের 

মহোতৎসবে গোবিন্দ কবিরাঁজ উপস্থিত ছিলেন। 

শীগোবিন্দ রাজ। সম্তোষাদি প্রিয়গণ। 

সনে শীঘ্র কৈল। মহোৎসব আয়োজন ॥ 
এ, পৃঃ ১৯১ 

আমর! নিই ল হইবার আশায় গোবিন্দধাসের পদাবলীর 

রচনার যুগ ১৫৭৬ হইতে ১৬১৬ না ধরিয়। ১৬২৬ ধরিতেছি। 

খুব সম্ভব তিনি ১৬২৬ অপেক্ষা ১৬১৬র কাছাকাছি 

সময়ে তিরোহিত হইয়াছিলেন। 

এইবার গোবিন্দদাসের যুগের সাংস্কৃতিক পরিবেশ 

বাংল! দেশে কিরূপ ছিল তাহ। দেখাইতেছি। ১৫৭৬ 

রীষ্টাবন্জের কিছু আগেও শ্মার্ঠ রঘুনন্দন বাচিয়া৷ ছিলেন। 

তাঁহার 'জ্যোতিভ্তত্বে রবি সংক্রান্তি গণনায় লিখিত 

হইয়াছে 

'নবাষ্ট শক্রহীনেন শকাব্দাঙ্ষেন পূরিতা 

অর্থাৎ শকান্দাগ্ক হইতে ১৪৮৯ বিয়োগ করিয়া তন্বার| পূরণ 

করিবে। ইহ! হইতে জানা যায় যে তিনি এ গ্রন্থ ১৪৮৯ 

একে অর্থাৎ ১৫৬৭ গ্রীষ্টাকে রচন। করেন। তিনি থে 

শ্রীচৈতন্যের পরবর্তী কালের লোক তাহ1 তাহার একাদশী- 

তত্বে হুরিভক্তিবিলাসের মত উদ্ধার করায় বুঝ! যায়। 

তাস্ত্রিকচূড়ামণি পূর্ণানন্দ পরমহংস ১৫৭২ গ্রীষ্টাবধে শা ব্রম' 

(&) 



৪১৬ 

এবং ১৫৭৭ শ্বীষ্টাবে 'গ্রতত্বচিস্তামণি' লিপিবদ্ধ করেন। 

চন্ত্রশেখর-নামক আর এক জন তান্ত্রিক সাধক ১৫৯০ 

্রীষ্টাবধের কাছাকাছি সময়ে “পূরশ্চরণদীপিকা, লেখেন। 

বেঙ্গল এনিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিশালায় ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে 

লিখিত মহাদেব বিদ্যাবাগীশের 'আনন্দলহরী? ও ১৬১৮ 
্রীষ্টাবধে লিখিত 'শারদাতিলকের+ পুথি আছে। সুতরাং 

এই যুগে তীস্ত্রিক প্রভাব বেশ প্রবল ছিল। ব্রাঙ্গণ-শাসিত 

সমাজে স্বতির উপদেশ মানিয়া৷ জীবনযাত্র! নির্বাহের রীতি 

প্রচলিত ছিল। বাংল! দেশের ব্রাঙ্ষণদের মধ্যে যে সব 

ছেলের বুদ্ধি খুব তীক্ষ হইত তাহার। ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন 

করিতেন । এই যুগে নৈয়ায়িকদের মধ্যে নবন্ীপের রামভন্্র 

সার্বভৌম 'পদার্থখগুন'-নামক কুম্থমাঞ্জলির টীকা, গঙ্গেশ 

উপাধ্যায়-কৃত “তত্বচিস্তামণির” ভায্ নামক গ্রন্থ রচন। 

করেন। নবদ্বীপের অন্ততম গৌরব জগদীশ তর্কালঙ্কারও 

ষোঁড়শ শতাব্দীর শেষ পাঁদ ও সপ্তদশের প্রথম পাদে রঘুনাথ 
শিরোমণির অন্ুমানদীধিতির টিগ্লনী, প্রশম্তপাদের দ্রব্য 
ভাষ্ের টিশ্নী প্রভৃতি লেখেন। তিনি বিষুপ্রিয়। দেবীর 

পিতা সনাতন মিশ্রের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ। তাহার লেখ। 
“কাব্য প্রকাশ-রহস্ত-প্রকাশ'-নামক টাকা তাহার ন্যায়ালঙ্কাঁর 

উপাধিক এক ছাত্র ১৫৭৯ শকে অর্থাৎ ১৫৬৭ গ্রীষ্টাব্ের 

মাঘ মাসের কষ) নবমী তিথিতে রবিবাঁরে লিখিয়া শেষ 

করেন। রঘুনাথ শিরোমণির ছাত্র নবদ্বীপ-নিবাসী শ্রীরাম 

তর্কালঙ্কারের পুত্র মথুবানাথ তর্কবাগীশও এই যুগের 

লোৌোক। তিনি গঙ্গেশ উপাধ্যায়-কৃত প্রত্যক্ষ, অনুমান, 
উপমান ও শব এই চারি খণ্ড চিস্তীমণির টীকা এবং 

পক্ষধর মিশরের মণ্যালোৌকের, বর্ধমান উপাধ্যায়ের গুণ- 

কিরণাবলীর ও বল্পভাচাধ্যের গ্যায়লীলাবতী প্রকাশের 
টীকা রচন। করেন। তিনি প্রচণ্ড নৈয়ায়িক হইয়াঁও 

£বৌদ্ধধিক্কার-বিবৃতি'র প্রারস্তে শ্রীকৃষ্ণের একটা হ্ন্দর স্ব 

লিখিয়াছেন-_ 
কুপ্চিতাধরপুটেন পৃরয়ন্ 
বংশিকাং গ্রচলদক্ুলিপঙ.ক্তিঃ। 
মোহয়ন্ নিখিলবামলোচনাঃ 

পাতু কোপি নবনীবদচ্ছবি; ॥ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

এই সময়ের আর একজন নেয়ায়িক পণ্ডিতও শ্রীরুষণ- 

লীলা লইয়া ভ্রমরদূতম্ ও বৃন্দাবন-বিনোদ কাব্য লেখেন। 
তাহার নাম রুদ্র ন্তায়বাচম্পতি। কবিকক্কণ মুকুন্দরাম 

চক্রবর্তী যখন তাহার কবিকম্কণ চণ্ডী রচনা করিতেছিলেন 

সেই সময়ে ইনি মানসিংহের পুত্র ভবসিংহের কীপ্তিকাহিনী 
লইয়! “ভববিলাস" গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। 

মানসিংহ ১৫৯৪ খ্রীষ্টাবে বাংলার স্থবেদার নিযুক্ত হন। 

এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দাশনিক হইতেছেন শ্রীজীব গোন্বামী। 
তিনি কর্ণাটা ব্রাহ্মণ বটে, কিন্তু তাহার বুদ্ধপ্রপিতায়হ 

পদ্মনীভ গঙ্গাতীরে নবহট্ট গ্রামে (বর্তমান নৈহটীতে ) 
বসবাস স্থাপন করেন বলিয়৷ তাঁহার পরিবারস্থ লোৌকের। 

পাঁচপুরুষ ধরিয়া বাংলার বামিন্দ11* সেইজন্য আমর! 

তাহাকে বাঙ্গলার মনীধীই বলিব । শ্রীজীব ১৫৮২ খ্রীষ্টাবে 
শ্রমন্তভাগবতের লঘুবৈষ্ণবতোধষণী, ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্ধে গোপাঁল- 

চম্পূর পৃর্বাভাগ ও ১৫৯২ শ্রীষ্টান্দে উহার উত্তরভাগ রচন। 

করেন; তাহার সাহিত্যিক জীবন অন্ততঃ ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্ডে 

মাধবমহোৎ্সব রচনার সময়ে আরম্ভ হয়। তিনি যট্সন্দর্ড 

ও সর্বলন্বাদিনী নামক দার্শনিক গ্রন্থ কোন্ তারিখে লেখেন 
তাহা জানা যায় না। 

বাংল সাহিত্যের বিকাশের ইতিহাঁসেও এই পঞ্চাশটা 

বৎ্মরকে ( ১৫৭৬-১৬২৬) স্বর্ণযুগ বল! যাইতে পারে। 

এই সময়ে গোবিন্দদাস, কবিকক্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ভী, 
কাশীরাম দাঁসও কৃষ্ণদাস এই চাঁরিজন শ্রেষ্ঠ কবি'তাহাদের 

* পদ্মনাভ 

| 
ূকুনদ 

কুমার 
| 

সনাতন, রূপ, অনুপ 

( গ্রীজীবকৃত লঘুবৈষবতোবণীটীকায় প্রদত্ত বংশলতিক) 
বিহারের ভূতপূর্ব রাজাপাল শ্রীআর. আর. দিবাকর যে 31015 729৫ 

8৪ [-71:190959 গ্রন্থ সম্পাদনা করিয়াছেন, ভাহাতে অনেক কর্ণাটা 

রস্থকারের নাম থাকিলেও রূপ, সনাতন ও প্রীজীবের নাম নাই। 



গোবিন্দদীসের যুগ 

গ্রন্থ রচন। করেন। মুকুন্দরাম যে ১৫৯৪ খ্বীষ্টান্দের 

কাছাকাছি সময় তাঁহার কবিক্কণ চণ্ডী রচন। করেন তাহ! 
তাহার আত্মকাঁহিনীতে 'ধন্য রাজ! মানসিংহ বিষ্ণপদাশবজ- 

তঙ্গ গৌড় বঙ্গ উৎকল অধিপ” হইতে জানা যায়। 
মুকুন্দরাঁম চণ্ডীর গাঁন করিতে যাইয়া শ্রীচৈতন্তকে হরির 

অবতার এবং “প্রেমতক্তিকল্পতরু, অখিলজীবের গুরক্ষ'র্ূপে 

বর্ণনা করিয়াছেন। বাংল? মহাঁভারত-রচয়িতা কাশীরাম 

দাঁসও সম্ভবতঃ এই যুগেরই লোক । শ্রীস্খময় মুখোপাধ্যায় 
প্রাচীন বাংল সাহিত্যের কালক্রম" গ্রন্থে (পৃঃ ২০৯-১০) 

লিখিয়াছেন যে, ১২৩৬ সালে লেখ। একটা বিরাট পর্বের 

পুথিতে ১৫২৬ শক বা ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্বের ছ্োতক একটা 

পয়ার পাওয়। যাঁয়। উহার সমর্থন পাওয়। যাঁয় কলিকাতা 

বিশ্ববিচ্যালয়ের ১৮৩১-সংখ্যক পুথি হইতে, য্খাঁনে লেখ। 

আছে যে কাশীদাস-_ 

আদি সভ1 বন বিরাট রচিয়। পাঁচালী । 

যাহ। শুনি সর্বলোক ধন্য ধন্য বলি ॥ 

কাশীরাম দাদের ছোট ভাই গদাধর ১৬৪২ খ্রাষ্টাবে 

'জগন্লাথমঙ্গল' রচনা করেন। কাশীরাযের জ্যেট শত 

কষ্দাস “্রীকৃষ্ণবিলাস' নামে গ্রন্থ রচনা] করেন । তিনি 

এ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন যে, তাহার গুরুদেব 

দীক্ষাকাঁলে-_ 

সেইখানে শ্রীকষ্ণকিস্কর নাঁম থুয়]। 

আজ্ঞ। কৈলে শ্রীনন্দনন্দন ভঙ্গ গিয়া ॥ 

এই গ্রন্থের কথ। উল্লেখ করিয়া কাশীরাঁমের ছোট ভাই 

গদাধর জগন্নাথমঙ্গলে লিখিয়াছেন-- 

প্রথমে শ্রীকুষ্দাস শ্রীরুষ্ণকিস্কর । 
বচিল কৃষ্ণের গুণ অতি মনোহর ॥ 

এই স্থবর্ণযুগে একসঙ্গে তিন ভাইকে কবি পাইতেছি। 

মনসামঙ্গলের লেখক বংশীদাঁন ( ১৫৭৫-৭৬) ও তাহার 
কন্তা রামায়ণরচয়িত্রী চন্দ্রাবতী দুইজনেই কবি। গোবিন্দ- 

দাসের! চার পুরুষ, ধরিয়া কবিত্বশক্তির অধিকাঁরী। 
তখনকার বাংলাদেশের সংস্কৃতির নমুনা ইহ] হইতেই 
পাওয়া যাইবে । এই যুগেই ১৫৭৯-৮০ শ্রীষ্টাবে সপ্রগ্রামের 
কবি দ্বিজমাঁধব চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন। ইনিই যে 

৫৩ 

৪১৭ 

কষ্ণমঙগল ও গঙ্গামঙগল রচনা করেন তাহ? সুখময় 

মুখোপাধ্যায় বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটীর প্রীকষ্ণমজলের 

পুথি হইতে দেখাইয়াছেন। & পুথিতে আছে-- 

পরাশর নামে দ্বিজকুলে অবতার । 

নানা গুণে পরিপূণ তাহার কুমার ॥ 

মাধব তাহার নাম বিদিত সংসারে। 

শ্রর কবি বল্লপভাচাধ্য করি খ্যাতি তারে ॥ 

এই কবিও শঈচৈতনোর ভক্ত । কেননা, তিনি গঙ্জামঙ্গলের 

ভণিতাঁয় লিখিয়াছেন-- 

চিস্তিয়। চৈতন্বাচন্দ্রচরণকমল। 

ছ্বিজমাধব কহে শীকফম্ঙ্গল ॥১ 

এই ঘুগেই আর এক বাঙ্গালী কবি গোবিন্দদাস ছিলেন। 
তিনি চট্টগ্রামের মাধেয গোত্রীয় কায়স্থ সম্ভান। তাহার 

কাবোর নাম কালিকামঙ্গল। শ্রাগময় মুখোপাধ্যায় 
বেঙ্গল এসিয়াটিক সোপাইটার প্রথিতে মুনি মক্ষর বাণ 

১ আধণের যদ 'কবি বহ5111) কবিখ্া5 খাকে। তবে কি 

রসদ উঠ রহ রচশা 2 বালের দিণ হঠতে এরাপ হওয়া অসম্ভব নকে, 

কেননা বমক্পনের পচনাকাল 'বিংশতি গপিক পগাগশশত শক ফাবুনা 

পূর্ণিমা বা ১৫৯৯ থাঙঠান্দের গোডার দিক । কিন্ত বুষামঙ্গলের মাধল 

পরাশ্রাস্সজ ও সপ্তগামের লোক আর ববি বপিছের-- 

পিত। রাভবর5 বৈধনী মোর মাহা । 

করঙেোয়। তীর মহাস্থানের সমীপে । 

আরো প্রামেভে জন্ম বসতি দরূণে ॥ 

কণি বলগভের গুরুর নাম উদ্ধবদাস, আর স্কাভার কাবারচলার উৎসচদাতার 

নাম মুবুও রায় 

নুপার ঠাকুর নরহপিদাস নামে । 

সে পদ মুকুট রায় ভজিল যতনে ॥ (পৃঃ ৮৩) 

এই নরহরিদাস খুব সম্ভব নরহরি সরকার । কিন্ত 'রসকদস্থ' গ্রন্থের মধ্যে 

সহক্তিয়া প্রভাব লক্ষা কর! যায়। গ্রন্থের গ্রগম দিকে কবি লিখিয়াছেন-- 

চৈতচ্যে করুক নিতা চৈচচ্য সঞ্চয় । 

নিত্যানন্দ আনন্দ করুক অতিশয় 

'মদ্বৈতে অদ্বৈত ধেন করে প্রেমসঙ্গ | 

গদাধর ধার! যেন রসের তরঙ্গ ! 

চৈতহ্োের প্রিয় যত বৈধঃব দুজনে । 

তা সভাতে চিত্ত ঘেন রহে অনুক্ষণ | 



৪১৮ 

শশী সকল পরিমিত এই কালে রচিল কালিক। চণ্ডীর 

গীত ॥' এই পয়ার পাইয়! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, গ্রশ্থখানি 

১৫২৭ শকাবে বা ১৬.৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। এই কাব্যে 

স্থন্দর দেশে ফিরিতে উদ্যত হইলে বিষ্তা যে গানটা 

করিয়াছিলেন তাহার সঙ্গে অপ্রকাশিত পদরত্বাবলীর ১২১- 

'খ্যক পদের অনেক মিল দেখ। যাঁয়। আমর] এ পদটা 

গোবিন্দ আঁচাধ্যের অন্থমান করিয়া ৭৩৬-সংখ্যক পদরূপে 

প্রকাশ করিয়াছি । এঁ পদের টীকায় উভয় পদের পার্থক্য 
দশিত হইয়াছে । যদি পদটা গোবিন্দ আঁচাধ্যের রচন। 

হয় তাঁহ। হইলে উহার সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে চট্টগ্রামে 
পৌছানে। সম্ভব নহে । অথব! এমনও হইতে পাঁরে যে, 
এটী কাঁলিকামঙগলের কবিরই রচনা-কিস্তু কালিকা- 

মঙ্গলের কোথাও এই পদের অনুরূপ রচনাভঙ্গী দেখ! 

যায় না। 
গোবিন্দ কবিরাজের যুগে বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে আমরা 

পাইতেছি রঘুনন্দন-শিষ্য বাঁয়শেখর, শ্রীনিবাস আচার্ধয 
স্বয়ং এবং তাহার শিষ্য বীর হাম্বীর, রামচন্দ্র কবিরাজ, 

গোবিন্দ চক্রবত্তী, নৃসিংহ, কর্ণপুর কবিরাজ, গোপালদাঁস, 
গতিগোবিন্দ, গতিগোবিন্দের শিষ্য ও গোবিন্দ কবিরাজের 

পুত্র দিব্যসিংহ। শ্রীনিবাসের কন্ত। হেমলতা। দেবীর শিষা 

যছুনন্দন, নরোৌতম ঠাঁকুর ও তাহার শিষ্য রাঁয় বসস্ত, 

বললভদাস, উদ্ধবদাস এবং দীনচগ্তীদাস।১ শ্রীনিবাস 

নঝধোত্তমের বন্ধু শ্টামানন্দ উৎকলবাসী হইয়াও বাংলা 
পদ লিখিয়াছেন। 

সতীশচন্ত্র রাঁয় মহাশয় ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র 
বংশীবদন ও বংশীদাসকে একই লোক মনে করিয়াছেন। 

“তরু"র ৪৭৪, ৫৪৩) ১১৫৪১ ১১৫৮১ ১৩৮৭-সংখ্যক পদে 

শুধু বংশী ভণিতা। বংশীদাঁস নামে শ্রীনিবাসের এক শিষ্যের 
কথা নরহরি চক্রবর্তী ভক্তিরত্বাকরে (পৃঃ ৬২৯-৬৩০ ) 
বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন-_ 

নরোত্তম বিলাসে (১২শ বিলাস ) আছে-_- 

জয় চঙ্ডদাস যে পণ্ডিত সর্ববগুণে। 

পাষণ্ী খগ্ডনে দক্ষ দয় অতি দীনে ॥ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

শ্রীআচাধ্য প্রভূ মহা আনন্দ-আবেশে। 
রাধাঁকৃষ মন্ত্র দীক্ষা! দিল বংশীদাসে ॥ 

বংশী-নাঁমাঙ্কিত অধিকাংশ পদ ইহার রচনা মনে হয়। এই 
বংশীদাস বুধুরির নিকটস্থ বাঁহাছুরপুর গ্রামের শ্তামদাসেন 
ভ্রাতা । 

এই পর্যস্ত আমরা এই যুগের ( ১৫৭৬-১৬২৬ ) বাংল 
দেশের কবি ও পণ্ডিতদের মধ্যে ৩৬ জনের নাম উল্লেখ 

করিলাম । এই ৩৬ জনের সঙ্গে সেক্সপীয়বের যুগের ৩০ 

জন সাহিত্যিকের তুলন1 করিতে পারি।+ 
ইংলগ্ডের আবহাওয়! গ্রস্থরক্ষার পক্ষে অনুকূল; 

সেখানকার লোকেরা এ বিষয়ে উৎসাহী; তাছাড়া মুদ্রা- 

যন্ত্রের সাহায্যে সেখানে এ যুগে পুস্তকাদি মুদ্রিত হইত। 

তাই এই ৩০ জনের গ্রস্থাদি পাইতে অস্থবিধ। হয় না। কিন্তু 
আমাদের দেশের অনেক প্রথমশ্রেণীর রচন। সংগ্রহ কর! 

সহজনাধ্য নহে। সেক্সপীয়রের যুগে ইংরাঁজেরা স্পেনের 

আর্মাডাকে পরাজিত কবিয়। নৃতন নূতন দেশে ব্যবসা- 

বাণিজ্য উপলক্ষ্যে অভিযান করিতে আরম্ভ করে। 

রেনাসীর সংস্কৃতি এই নব অভিষাঁনের নব উন্মাদনায় বিচিত্র 

১:1912015 13601127016 (১৫৮৪-১১৬৬ ), 1২0০০10 13816018 

১৫৭৭-১৬৪০ ), “]1)017975 (:912)0)12) (১৫৬৭-১৬২০ ), 036201£6 

01390279017 (১৫৫৯-১৬৩৪ ), 99006] 1929101) (১৫৬২-১৬১৯ ), 

911 1012 1995165 ( অহ ১৫৬৯-১৬২৬ ), 11101,96] 10199 601) 

(১৫৬৩-১৬৩১ ১7071701055 1০106] ( অ$ ১৫৭২-১৬৩২ ১, 71002005 

[)101505, 10181) ৪10 (অ: ১৫৮৬-১৬৪০ ), 00181) ঘ1660156: 

(১৫৭৯-১৬২৫), 0০017) 109150020১৫ ৭৬-১৬৩9), 0১1)1110 1495511)- 

£০ (১৫৮৩-১৬৪০ ), [1990999 95179 (১৫৬৭-১৬০১), চ২০৮০1 

031661)6 (অঃ ১৫৬-১৫৯২), [36191909112 )975017 ( ১৫৭২-১৬৩৭ ), 

[0702025 [5৭ (১৫৫৮-৯৮ ), 71)012893 [,০0£6 €১৫৫৮-১৬২৫ ), 

010 [915 (১৫৫৪-১৬০৬ )+ 01156001061 18110৬৫ (১৫৬৪, 

৯৩ )) "0010095 1/110016017 (১৫৮০-১৬২৭ ), 0০10) ড/০১৪০০: 

(অঃ ১৫৭*-১৬৩৮ ), দাশনিক চ:90015 38০00 (১৫৫১-১৬২৬ ), 

ব্রতিহাসিক 91: ৬/৪1661 2৪1918, (১৫৫২-১৬১৮), ধর্ম-সম্বঙ্ধীয় লেখক 

চ২1019810 ০০৮67 (অঃ ১৫৫৩-১৬০০) ও মনম্তত্ববিদ 7২০৮: 

9.7:6০7এর ( ১৫৭৭-১৬৪* ) তুলনা করিতে পারি। 



গোৌবিনদাসের যুগ 

রূপে ও রসে সমৃদ্ধ হয়। এ যুগে বাংল। সাহিত্যে সেই 

বৈচিত্র্যের অভাব পরিলক্ষিত হয় বটে, কিন্তু ইংরাজের৷ 

যেখানে বাহিরের জগৎ জয় করিয়াছে সেই স্থানে 

বাঙ্গীলীর। চৈতন্তচন্দ্রের কিরণ-সম্পাতে মনোজগতের নতম 

নৃতন তথ্য আবিষ্ষার করিতে সমর্থ হইয়াছে। শ্ররূপ 

গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের মনোভীষ্ট প্রকাশ করিয়।ছিলেন 

বলিয়। নরোম তাহাকে স্তব করিয়াছেন। সেই প্রবূপ 

ও তাহার বৃন্দাবনের সঙ্গীদের গ্রস্থরাঁজি গৌড়বঙ্গে প্রচার 

করিয়া শ্রীনিবাস আচাধ্য বাঙ্গলার মনোভূমিকে উর্বারতর 
করিয়৷ তুলিলেন। 

শ্রীনিবাস শুধু পণ্ডিত ও ভক্তিমান্ ব্যক্তি ছিলেন ন।, 
তাঁহার কবিত্বও ছিল অসাঁধারণ। পদকল্পতরুতে তাহার 

দুইটা ব্রজবুলি ( ৩০৭২, ৩০৭৩) ও একটা বা'ল1( ৭৯০) 

পদ উদ্ধৃত আঁছে। হরিদাস দাস বাবাজী মহাঁশয় গৌড়ীয় 

বৈষ্ণব-মভিধাঁনে (পৃঃ ১৩৯২) লিখিয়াছেন খে, “আচাঁষ 

প্রভু মাত্র পাঁচটা পদ রচন। করিয়াছেন বলিয়! প্রকাশ ।' 

বর্ণানন্দে (ষ্ঠ নিধ্যামে ) যে তিনটা পদ আছে তাহাই 
“তরুতে? উদ্ধৃত হইয়াছে । আর দুইটা পদ কোথায় পাওয়। 

যায় সে সম্বন্ধে বাবাজীমহাঁশয় কিছু লেখেন নাই। বাংল! 
পদটা যে কোন শ্রেষ্ঠ কবির রচনার সমকক্ষ । আমর। 

পদটা ভক্তিরত্বাকরে ধৃত (যষ্ট তরঙ্গ, পৃঃ ৪৮২-৮৩) পাঠ 

হইতে উদ্ধত করিতেছি-_ 

বদন চান্দ কোন কুন্দারে কুন্দিল১ গে! 

কেন! কুন্দিল* ছুটি আঁখি। 

দেখিতে দেখিতে মোর পরাণ যেমন করে 

সেই সে পরাণ তার সাখী ॥ 

রতন কাটিয়। কেবা” যতন করিয়! গে! 
কেন। গঢ়াইয়া দিল কানে । 

মনের সহিতে মোর এ পাচ পরাঁণে" গো 

যোগী হৈলৎ উহারি ধিয়ানে ॥ 

নাসিক! উপরে শোভে ২ এ গঙ্জগ মুকুত। গে। 
সোনায় মণ্ডিত' তার পাশে। 

বিজুড়ি জড়িত কিবা” চান্দের কলিকা গে! 

মেঘের আড়ালে থাকি হাসে ॥ 

৪১৪ 

স্বনার কপালে শোহে সিন্দুর তিলক গে। 
তাহে শোভে অলকার পাতি। 

হিয়।4 মাঝারে মোর ঝলমল করে গো 

চান্দে যেন মরার পাতি ॥ 

মধন ফাদুয়! ওন1১" চড়ার টালনি গে। 

উহা! না শিখিযমাছিল১১ কোথ|। 
এ বুক ভপিয়। মুখ দেখিতে না পান্থ গো১২ 

এ বড়ি মরমে মোর বাথ। ॥ 

কমন মধুর সে না বোল খালি খালি গে 
হাতের উপরে লাগি পাও। 

তেমন কপিয়। যদি বিধাত৷ গট়িত গো 

ভাঙ্গিয়। ভাঙগিয়। তাহ। খাঁড ॥১৭ 

করিবর১" কর জিনি বাহুর বলনী গে। 

ঠিনুলে মণ্িত তার আগে। 

মৌপন বনের পাখী পিগ়াঁসে মবয়ে গে। 

তহাঁপি পরশ রস মাগে॥ 

ঠমকি ঠমকি যায়" তেরছ নয়নে চায়" 

যেন মত গঙ্জণাজ মাতা১। 

শনিবাস দাসে কম ওরূপ লখিল নয় ১৮ 

রূপপিন্ধ গঠিল বিধাত। ॥* 

* ঢা; 2ণুমান মেন কণ।নলাধ 5 পাঠ তাছ।র বাঙ্গাল! সাহিতোর 

হ£তি।মে দিয়াছেন । উঠা অনেকটা হরর পনুরীপ । চকাতে পাঠান্র 

(১) পুন্দিল (5) কুর্দিলে (5) কাগিয়। আহি (8) পরাণি (৫) হবে 

(৬) নাগিবার আাগে দোলে ৭) অডিত ৮) যেন (৯) "হুদার কপালে 

ণোে হইতে 'চান্দে মেন ভ্রমর।র পাতি, ৬৯ নাই (১০) মদনফান। 

ওণ! (১১) শিখিয়। আহল 0১২) এ বুক ভরিয়। মু উহ। না দেখিলু গো 

(১৩) হধ। পানি পানি গো 

হাতের উপর নাতি পা। 

এমহ করিয়া যদি বিধাঠ। গট়িত গে! 

ভাঙ্গয়! ভাঙ্গিয়। উদ খাও ॥ 

(১৪) করনের (১৫) নাট্ুয়। ঠমকে যায় (১৬) রহিয়1 রহিয় চায় (১৭) চলে 

যেন গচরাছ মাতা! (১৮) লখিলে লখিল নয় । 

ভক্রিরন্াকরের পাঠে অনেক উংকর্ণ দেখ! যায়। বিশেষ করিয়া 

'হুমার কপালে শোছে' ইভাদি একটাত্রিপদী সম্পূর্ণ নুতন পাওয়। হাইতেছে। 
প্রকৃষের দিন্দুর-ঠিলকশোভিত কপালের উপর কয়েকটা অলকগুচ্ছ 

অনিয়। মধুর পোল 



৪২০ 

এই পদটা সম্বন্ধে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন-__ 
সমগ্র পদাবলী সাহিত্যেও বোধ হয় ইহ। অপেক্ষ। মরল ও 
আস্তরিকতা পূর্ণ বূপবর্ণনাঁর পদ বড় বেশী পাওয়া যাইবে 
ন। ( “তরু'র ভূমিকা, পৃঃ ২২৩)। সৌভাগ্যক্রমে খুঁজিতে 

খুঁজিতে ইহা অপেক্ষাও সুন্দর শ্রীনিবাপ আচারের এই 
পদটা আমর৷ পাইয়াছি-_ 

অন্গক্ষণ কোঁণে থাকি বননে আপন। ঢাকি; 

দুয়।র বাহিরে পরবাস। 

আপন বলিয়। বোলে হেন নাহি ক্ষিতিতলে 
হেন ছাঁরে হেন অভিলাষ ॥ 

জনি, তুয়। পায় কি বলিব আর। 
সে দুলহ জনে অন্ু- বরকত যাহার মন 

কেবল মরণ প্রতিকার ॥ 

কি করিতে কিবা করি আঁপন। দঢাইতে নারি 

বাতি দিবস নাহি যায়। 

পড়িয়াছে । আরধার মনের ভিভর সে রূগ ঝলমল করিয়া উঠিতেছে, আর 
মনে হইতেছে যে কৃষ্ণের বদনরপ চচ্ছের উপর যেন ভ্রমরার পংক্তি বমিয়াছে। 

চাদে ভ্রমর বসারাপ অসম্ভব কিছু কল্পনা না! করিলে যেন মে রূপের শোভ৷ 

বানা করা যায় না। তরুর পাঠে কৃষ্ণের বাকাই যেন অমিয়া মধুর, কিন্ত 

তাহা হইলে আবার 'ইধা খনি খানি' বলায় পুনরুক্তি দৌষ ঘটে । 

ভক্তিরত্লাকরের পাঠে এখানে দেখা যাইতেছে রাধা রূপ দেখিয়াও 

আক্ষেপ করিতেছেন, বুক ভরিয়। দেখা হইল ন1। যাহা বাহিরে রহিয়াছে 

তাহাকে একেবারে আত্মসাৎ করিবার লালসায় রাঁধ। বলিতেছেন--সে যে 

কেমন মধুর তা তোমর! ভাল করিয়া বল ন। গে! সথি! সেই মাধূর্যাকে 

যদি বিধাত। এমন করিয়া গড়িত যে তাহাকে হাতে করিয়া চাখিয়া চাখিয়া 

আম্বাদ কর! যাইত! রাধার যৌবন-বনের পাখীর তৃষগয় ছাতি ফাটিয়া 

যাইতেছে। শুধু দয়িতের ম্পর্শরসেই সে তৃষণ মিটিতে পারে । 

১ পুথি লেখার দোষে পদটা ছাপ! হইয়াছে__ 

অনুক্ষণ কোলে থাকে বনে আপন। ঢাকে। 

ঘদ্দি এটী সথীর প্রতি রাধার উক্তি হয় তাহা হইলে তৃতীয় পুরুষ বাঁচক 

'থ।কে' ও "ঢাকে' আসিতে পারে না। পদের সর্বত্র উত্তম পুরুষের ক্রিয়া 

“কিবা করি", 'দঢ়াইতে নারি, ইত্যাদি আছে। হৃতরাং উহার পঠ হইবে 

“থাকি' ও "ঢাকি'। কিন্তু 'অনুক্ষণ কোলে থাকি' বলা রাধার পক্ষে 

অসন্ভব, 'ন' পড়িতে 'ল' পড়ায় এ বিভ্রাট ঘটিয়াছে। 

গোবিন্দদাসের পদাংলী ও তাহার যুগ 

গৃহে যত বন্ধুজন সব মোঁর বৈবীগণ 
কি করিব কি হবে উপায়॥ 

এই পদটা অন্থুরাগবলীর যষ্ঠ মণ্তরীতে উদ্ধৃত করিয়! মনোহর 

দাস লিখিয়াছেন-_ 

শ্রীআচাধ্য ঠাকুরের দ্বিতীয় পদ হয়। 

যাহাতে সম্পূর্ণ পাই তাহার আশায় ॥ 

শ্রীবিশাখ। প্রতি রাঁধা অন্থরাগে কহে। 
রসের নির্ধ্যাস রসিকের মন মোহে ॥ 

রাধ! আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন, আমি কেন 

ভাঁলবাসিলাম, আমার পক্ষে তাহার মতন দুল্লভ জনের 

ভালবাপা পাওয়া অগস্ভব। আমি সব সময়ে ঘরের 

কোনাতে থাঁকি, তাও আবাঁর লোকে মুখ দেখিতে ন' 
পায় এমন করিয়! দেহ ঢাঁকিয়।। আমি অভিসারেও যাইতে 

পারি না, কেনন। আমার কাছে ঘরের দুয়ারও প্রবাসের 

মতন দূর । পৃথিবীতে আমাকে কেহ আপনার বলিবার 
নাই। ভাব এই যে, যাঁহীকে আমি ভালবাপিয়াছি সে 

তো আমাকে আপন করিয়া লইল না। আমার মতন 

ছার প্রাণীর একি অদ্তুত অভিলাষ যে তিনি আমাকে 
ভালবাসিবেন। সথি, তোমাকে আর কি বলিব! সেই 

দুল্পভ দয়িতের প্রতি যাহার অন্গরাগ তাহার প্রেমব্যাধির 

একমাত্র প্রতীকার হইতেছে মরণ | আমি যেকি করি 

তাহ জানি না; আমার নিজের মন আমার বশে নাই 

তাই কিছুই স্থির করিতে পারি না । এমন করিয়া! যে আর 

রাতদিন কাটানে| যায় না। লোকের বাঁড়ীতে থাকে তাহার 
বন্ধু আত্মীয়জন, কিন্ত আমর এমন কপাল যে নবাই আমার 

শত্র- কেননা, তাহারা! আমাকে প্রিয়তমের সঙ্গে দেখ! 

করিতে দেয় না। আমি জানি না! আমার কি উপায় হইবে। 

মনোহর দাস সত্যই লিখিয়াছেন যে, এই পদটা যেন 
অন্ুরাগের আকরন্বক্ূপ-_ 

এই পদ তদাশ্রিত জনের জীবন । 

শ্রবণ-সর্ধন্ব কিবা কঠ-আভরণ।॥ 
কিন্ব৷ রসের সার অন্রাগখনি। 

মধুরিমা-সীমা কিবা সুধার স্বধুনী ॥ 

অনুবাগবল্লী, পৃঃ ৪৩ 



গোবিন্দদাসের যুগ 

ভগবতকপায় গোবিন্দদাস কবিরাজের গুরুর পঞ্চম 
পদটাও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬২০৪-মংখ্যক পৃথিতে 

পাইয়াছি সেটা এই-_ 
ধনি রঙ্গিণি ভোর। 
ভোলল কান্থ গরবে করি কোর ॥ 

ধনি মন মাতল স্থুখে। 

তাম্বল দেই চুম্বই টাদমুখে ॥ 

ধনি মন মানয়ে বাধা । 

কান পরাঁভব জিতল রাধা । 

ভূমে গড়ি যায় মোহন বেণু । 

রৃতিরন অলসে অবশ ভেল কান্ট ॥ 

ভণে শ্রীনিবান দাস। 

রাই কানু রঙ্গ দেখি সখিগণ হাস॥ 

৬২০৪ পুথি, পৃঃ »** 

পদটা সম্ভোগের। 

শ্রীনিবাস আচার্যের কনিষ্ঠ পুত্র গতিগোবিন্দ গোবিন্দ- 

দাসের সমসাময়িক। তাহার সঙ্গীত ও কবিত্বশক্তি সন্বদ্দে 

গোবিন্দদাসের পৌত্র ঘনশ্তাম উচ্দ্ৃসিত প্রশংস। 
করিয়াছেন।১ বাধামোহন ঠাকুর পদামৃতঘমুদ্রে লিখিয়াছেন 

-্গ্রীগোবিন্দগতিং বন্দে বিদিতং ভুবি সর্ববতিঃ”| তিনি 
ধাহাকে দেশের সর্বত্র পরিচিত বলিয়াছেন, তাহার 

একটাও পদ উদ্ধৃত করেন নাই দেখিয়া একজন লেখক 

গতিগোবিন্দের কবিপ্রতিভ। সম্বন্ধে কটাক্ষ করিয়াছেন। 

১ প্রীনিবাসের বড় ছুই ছেলে বুন্দাবনবল্লভ ও রাধাকুষ" হুহামুখে 

পতিত হইলে। 
তবে ঠাকুর-পুত্র সব অপ্রকট হইলা। 

পুন বংশরক্ষ! লাগি উপরোধ কৈল! ॥ 

সকল মহান্ত মেলি পুন বিবাহ দিলা! । 

তবে পুত্র শ্রীগোবিন্দগতি ঠাকুর জন্মিলা ॥ 

শ্রীবীরভদ্র গোমাইর বরে জন্ম হৈল। 

তাহা হৈতে ভে মেলি আনন্দ পাইল ॥ 

ৃ অনুরাগবন্লী, পৃঃ ৪৩ 

বীরভদ্রের বরে ধিনি জন্ম লইয়াছেন ভাহার পক্ষে নিত্যানন্দের গুণগান 

কর! ম্বাভাবিক। 

৪২১ 

গদকল্পতরুতে তাহার 'নাচে নিত্যানন্দ, ভূবন আনন্দ, 

বৃদ্দাবন গুণ শুনিয়। রে ইত্যাদি পদটী (২৩১৮) উদ্ধৃত 

ইইয়াছে। ক্ষণদাগীতচিস্তামণিতে এ পদটা ছাড়া নিম- 
লিখিত পদটাও ( ১৫।২ ) আছে- 

নিতাই সুন্দর, অবনী উজোর, চরণে নৃপুর বাজে। 
গৌর অঙ্গ হেরি, পুরব মোডরি, যেন বুন্দীবন মাঝে ॥ 

নিতাইর নিুনি লইয়া মরি । 

ছাড়ি বৃন্দাবন নিকু&ভবন অতি-দুবাচার-তারী । 

বস্ুধ।-জীঞবা, মঙ্গেতে লইয়।, শীতল চরণ রাজে। 

হেলায় তাবিল, এ গতিগোবিন্দ, এ তিন লোকের মাঝে ॥ 

তিনি রাধাকফ্ের লীলার পদ লিখিয়াছেন। এরূপ 

একটা পদ সতীশচন্দ্র বায় মহাশয় অপ্রকাশিত পদরত্ব।- 

বল'তে (৪৩৯ ) প্রকাশ করিয়াছেন । পদটীতে প্রিরাধান 

বিরছের নৃতন ধরনের বর্ণন।। সী যাইয়া! মাধবকে 

শুনাইতেছেন-- 

বাই-ত শেভার ভাগার। 

তোহারি শরণ জনে লুটল জগ-জনে 

এ তে। ন[হ ধরম-বিচার ॥ 

কপিল। লইল কেশ বিদ্যাপরী নিল বেশ 

মুখ-খোভ। নিল শশি-কল। | 

মুগী নিল দুটা ম।থি দর নিল খধন পাখী 

মুদু হাঁঘি লইল চপল। ॥ 

বিদ্ধ লঈল অধর নাস। নিল খগবর 

ধন্থ জ্যোতি লষ্টল মুকুত1। 

কাঞ্চনে হরিল বর্ণ গৃধিণী লঈল কর্ণ 

তোমার রায়ের এতেক বিতথ।॥ 

শ্রীকটি লইল সিংহ কুচ নিল গজকৃত্ত 
ভুজ নিল পদ্মের মুণালে। 

রাম-রস্ত। নিল উর চলন-মাধুরী চারু 

রাজহ'স চুরি কৈল ভালে । 
রাঁধা ব্রজে এক। ছিল মতে মিলি লুটি নিল 

গুন শুন নিঠর মাধাই ॥ 

শ্রগতিগোবিন্দ ভণে ধরি তোমার শ্রীচরণে 
একবার চল ব্রজে যাই। 



৪২৭২ 

গোবিন্দদান যে রায় বসন্তের নাম দুই তিনটা পদে 

সংযুক্ত করিয়াছেন, তিনি নরোভম দাসের শি্ত ছিলেন। 
তাহার নরোতমবন্দনা1! ভক্তিরত্বাকরে (পৃঃ ২৯) ধৃত 

হইয়াছে । পদ্দকল্পতরুতে তাহার ৫১টা পদ আছে। 
রবীন্দ্রনাথ “বসস্তরায়” নামে একটা প্রবন্ধে তাঁহাকে বিদ্যা- 

পতির অপেক্ষ1! বড় কবি বলিয়াছেন । কবিগুরু বসস্তরাঁয়ের 

নিয়লিখিত কবিতাটা উদ্ধৃত করিয়! তাহার সম্বন্ধে যে 

মন্তব্য করিয়াছেন তাহ বৈষ্বপদাঁবলীর আদর্শ ব্যাখ্য। 

হিসাবে নীচে দিতেছি-_ 

আলে। ধনি সুন্দরি কি আর বলিব। 

তোমা ন। দেখিয়। আমি কেমনে রহিব ॥ 

তোঁমাঁর মিলন মৌর পুণ্য-পুপ্তরাঁশি । 

( ন| দেখিলে নিমিখে শতেক যুগ বাসি ॥ 

বধন-কমল তোমার সম্পূরণ শশী । ) 

মরমে লাগিয়াছে মধুর মৃদু হাসি ॥ 
আনন্দ-মন্দির তুমি জ্ঞান-শকতি। 

বাঞাকল্পলত। মোর কাঁমনা-মুরতি ॥ 

সঙ্গের সঙ্গিনী তুমি স্থখময় ঠাঁম। 
পাঁসরিব জীবনে রাধা নাম ॥ 

গলে বনমালা তুমি মোর কলেবর । 
বাঁয় বসন্ত কহে প্রাণের গুরুতর ॥ 

তরু ২৯৫৫ 

( বন্ধনীর মধ্যকার দুই চরণ হিতবাদী সংস্করণ রবীন্দ্র- 

গ্রস্থাবলীতে, পৃঃ ১১০৬তে নাই )। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন-_ 
“এমন প্রশান্ত উদার গম্ভীর প্রেম বিদ্ভাপতির কোন পদে 

প্রকাশ পাইয়াছে কিনা মন্দেহ। ইহার কয়েকটা সম্বোধন 
চমৎ্কার। রাধাকে যে কৃষ্ণ বলিতেছেন_-তুমি আমার 

কামনার মৃত্ডি, আমার মুভ্তিমতী কামনা, অর্থাৎ তুমি আমার 
মনের একটি বাসন! মাত্র, রাধাবপে প্রকাশ পাইতেছ। 
ইহা কি হ্থন্দর! তুমি আমার গলে বনমালা, তোমাকে 

পরিলে আমার শরীর তৃপ্ত হয়) নাতুমি তাহারে 

অধিক, তুমি আমার শরীর, আমাতে তোমাতে প্রভেদ 
আর নাই ; নাঁ, শরীর না, তুমি শরীরের চেয়েও অধিক, 
তুমি আমার প্রাণ, সর্ব শরীরকে ব্যাপ্ত করিয়া যাহা 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

রহিয়াছে, যাহার আবির্ভাবে শরীর বাচিয়া আছে, শর্তে 

চৈতন্য আছে, তুমি সেই প্রাণ; রাঁয় বসস্ত কহিলেন, ম! 

তুমি তাহারে! অধিক, প্রাণেরো। গুরুতর, তুমি বুবি 
প্রাণকে প্রাণ দিয়াছ, তুমি আছ বলিয়াই বুঝি প্রাণ 
আছে! এঁ ষে বল! হইয়াছে “মরমে লাগিছে মধুর মৃতু 
হাপি'_-ইহাঁতে হাঁনির মাধুধ্য কি স্ন্দর প্রকাঁশ পাইতেছে। 
বসন্তের বাতাপটি গায়ে যেমন করিয়া লাগে, স্থদুর বাঁশী 

ধ্বনি কানের কাছে যেমন করিয়া মরিয়! যায়, পদ্ম-মণাঁল 

কাপিয়! সরোঁবরে একটুখানি তরঙ্গ উঠিলে তাহা! যেমন 
করিয়া তীরের কাছে আনিয়া! মিলাইয়া যায়, তেমনি 

একটুখাঁনি হাসি--অতি মধুর অতি মৃদু একটি হাসি-_ 

মরমে আঁসিয়। লাগিতেছে ; বাঁতাসটি গায়ে লাগিলে যেমন 

ধীরে ধীরে চোখ বুজিয়৷ আসে, তেমনিতর বোধ হইতেছে! 

হাসি কি কেবল দেখাই যায়? হাঁসি ফুলের গন্ধটির মত 

প্রাণের মধ্যে আসিয়া লাগে ।” 

ইহার পর রবীন্দ্রনাথ বসন্ত পায়ের 

প্রাণনাথ কেমন করিব আমি 

তোমা বিনে মন করে উচাটন 

কে জানে কেমন তুমি ।১ ইত্যাদি 
তরু ২*৫৩ 

পদটা উদ্ধত করিয়। বলিতেছেন, “ইহার প্রথম ছুটি ছত্রে, 

ভাঁবের অধীরতা, ভাষার বাঁধ ভাঙ্গিবার জন্য ভাঁবের 

আবেগ কি চমৎকার প্রকাশ পাইতেছে। 'প্রাণনাথ 

কেমন করিব আমি'--ইহাঁতে কতখানি আকুলত প্রকাশ 

পাইতেছে। আমার প্রাণ তোমীকে লইয়া কি ষে করিতে 

চায় কিছুই বুঝিতে পারি না। এত দেখিলাম, এত 

পাইলাম, তবুও প্রাণ আজও বলিতেছে 'প্রাণনাথ কেমন 
করিব আমি! বিগ্ভাপতি বলিয়াছেন-- 

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে বাঁখন্ 

তৰু হিয়ে জুড়ন না গেল !১ 

১ 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে' প্রভৃতি 'সথি হে কি পুছসি অনুভং 

মোয়' ইত্যাদি পদে ( তরুতে ৯৩৭ )'কহ কবি বল্লভ হৃদয় জুড়াইতে মিলা; 

কোটিমে এক' পাঠ আছে, কিন্তু সাঁরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের বিদ্যাপতির 

পদাবলীর পাঠ মানিয়। লইয়া কবিগুরু উহ! বিগ্তাপতির রচন বলিয়াছেন । 



গোবিন্দদাসের যুগ 

বেদ্ধাপতি সমস্ত কবিতাঁটাতে যাহা বলিয়াছেন, ইহার এক 

কথায় তাহার সমন্তট বল! হইয়াছে এবং তাঁহ। অপেক্ষা ও 

শতগুণ অধীরত। ইহাতে ব্যক্ত হইতেছে ।” 

গোবিন্দদীল তাহার ছুইটা পদে (৭ ও ২০৪) বল্লভের 

নাম করিয়াছেন । তরুতে বল্পভ ভিতায় যে ২৫টী পদ 

উদ্ধত হইয়াছে তাহাতে দেখ যায় যে, বাঁধাকুঞ্জলীলার 

ধীরাধার পূর্ববরাঁগ বিষয়ে একটা ( তরু ৯৭ ), একটী মান- 
ভঙ্গের (৬০৩), ছয়টী অভিসারোৎকগীর, ছুটা প্রেম- 

বৈচিত্যের ( ৭৬৯, ৭৭০ ), একটা যুগলরূপের এবং পাঁচটা 

নরোত্তম:ও শ্রীনিবাসের বন্দনার এবং বাকী কয়টা নৌ ভ্ুম 
ঠাকুর মহাশয়ের অন্থকরণে প্রাথনা। বল্পভও নরোত্তম 

2কুর মহাশয়ের শিষ্য । তাহার একটা পদ হইতে জান। 

যাঁয় যে, নরোত্ম ঠাঁকুর মহাঁশয়ও বিদ্যাপতির পদের 

খুব অনুরাগী ছিলেন। 

অন্ুক্ষণ গোরা-রঙ্গে বিলাম বৈষ্ণব সঙ্গে 
প্রিয় রামচন্দ্র সঙ্গে লৈয়। 

শ্ীভাগবত আদি গ্রন্থ গীত বিগ্াপতি 

নিজ পছ গুণ আন্বাদিয়]। 
উব) ২5৮৩ 

বিচ্াপতির পদের রন আশ্বাদনে আগ্রহ দেখালেও 

নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় চত্তীদাঁস ও নরহরি সরকার ঠাকুরের 

রচনাঁশৈলীরই অন্থসরণ করিয়াছেন । বল্লভ আর একটা 

ধবাদ দিয়াছেন যে, নিত্যানন্দপত্বী জাহ্ুবা দেবীই 

নবোত্তমকে ঠাকুর মহাশয়? উপাধি দেন__ 

নিত্যানন্দ ঘরণী জানব] ঠাকুরাণী 

ত্রিভূবনে পুজিত চরণ। 

যাঁহাঁর কীর্তন কালে রুধির পুলক-মূলে 

দেখি কৈল চৈতন্য স্মরণ ॥ 

ভাব দেখি আপনি জাহুব! ঠাকুরাণী 

নাম থুইল ঠাকুর মহাশয় 
ভন ৯১৮৪ 

বলপতের লীলা বর্ণনামূলক পদে প্রেমবৈচিত্তের সুন্দর 

বর্ণন। পাওয়। যাঁয়। একদঙ্গে থাঁকিয়াঁও বিরহবেদনানভূতির 

৪২৩ 

চিত্র তিনি স্থন্দর ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাহার 
অভিমারোৎকার একটা পদে (তরু ১*৭) রাধার 
ভাঁবাবেগ স্বন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে । বাধ! 

কহইতে চল চল রহ রহ বোল। 

লে১ লেহ কহইতে দেহ দেহ বোল ॥ 

সাজ কহইতে ভাজহ ভাষ। 

আনহ বানি জ!নহ পরকাশ॥ 

নবোভামের আর একজন শিষা ছিলেন উদ্ধবদাম। এক 

দ্বিতায় উদ্ধবদাঁস এই প্রথম উদ্ধবদাঁসকে ঠাকুর মহাশয়ের 
এক মুখ্য শাখ। বলিয়। বর্শা করিয়াছেন (তক ৩০৯২ )। 

দ্বিতীয় উদ্ধবদ|স ভণিতাঁয় বলেন, 

শ্রীরাধ।মোহণ প" যার ধন সম্পদ 

শাম গার এ উদ্ধনধাস। 

তাভ। হইলে ইনি বাধামেহন ঠাকুরের শিম এবং টেঞা 

বৈচ্ধপুধ নিবাসী ছিলেন । আমার মনে হয় পদকল্পতক্ধূত 

উদ্ধনদাস নামাঙ্গিত অ৯টা পদের কোন কোন পদ প্রথম 

উদ্ধবপাসের রচন1। এই প্রথম উদ্ধবদগ 'রসকদন্ব'- 

পচয়িত। কনি নল্লভের গুরু মনে হয়। 

শরনিবাস অ।চায়োর শিয়া নুসিহ কবিরাজ সংস্কৃতেই 

বেশী পদ রচন। করিতেন । ঠাঠার দুইটা মাত্র পদ তরুতে 

ধৃত হইয়াছে । পদ ভুইটা রাহম্বরূপ। উভয় পদষ্ট সংস্কৃতের 
ধরণে হ্রদীর্ঘ নজায় বাখিয়। পড়িতে হইবে । 

ব্রজনন কি নন্দন নীলমণি। 

হরি-চন্দন-তীলক ভালে ধনী ॥ 

শিখি পচ্ছকি বন্ধনি বামে টলী। 

ফলদাম নেহারিতে কাম ঢলী॥ 

ইভা।দি (58 ১১২৪) 

নব নীরদ-নীল সুঠান তন্ত। 

ঝলমল ৪ মুখ চান্দ জচ ॥ 

শিরে কুঞ্চিত কুস্তল-বন্ধ ঝুট] । 
ভালে শে(ভিত গোময় চিত্র ফোট।॥ 

ইত্যাদি ( তরু ১১৫৯ ) 

হ্ীনিবাল ৪ নরোক্মের সঙ্গে যে শ্টামানন্দ বৃন্দাবন 



৪২৪ 

হইতে গ্রস্থাদি লইয়া ফিরিয়াছিলেন তিনি উৎ্কলবাঁসী 

হইলেও বুন্দাঁবনে ও অদ্বিক1 কালনায় বাঙ্গালীদের সাহচর্যে 

দীর্ঘদিন বদবাঁস করায় বাঙ্গলা পদ লিখিতে অভ্যস্ত 

হুইয়াছিলেন। তাহার তিনটী পদ পদকল্পতরুতে প্রকাশিত 

হইয়াছে । উহার মধ্যে একটা আরতির, একটা প্রার্থনার 

এবং একটামাত্র লীলার পদ। শেষোক্ত পদটা স্থন্দর__ 

রাই কনক-মুকুর কাতি। 

শাম বিলাসিতে স্থন্দর তন্চ 

সাঁজয়ে কতক ভাতি ॥ 

নীলাসন রতন ভূষণ 

জলদে দাঁমিনী সাজে। 

টাচর কেশের বিচিত্র বেণী 

দুলিছে হিয়ার মাঝে ॥ 

তরু ১০২৪ 

অপ্রকাশিত পদবত্বাবলী-ধৃত শ্ঠামদাস-নামাস্কিত পদ গুলি 

( ৩০০-৩০৭৯ ) সম্ভবতঃ ইহার রচন। নহে। 

শ্রীনিবাদ আচাধ্যের শিষ্য গোপালদাস “যাহার কীর্তনে 
যায় পাষাণ গলিয়।'( কর্ণানন্দ ১) ১৫৯০ খ্রীষ্টাবে বুন্দাবনে 

বসিয়] 'রাধারৃষ্ণরসকল্পলতা” রচন1 করেন । 

শ্রীনিবাম আচাধ্যের কন! হেমলতার শিষ্য যছুনন্দন 
“বিদপ্ধমাধব” ও 'গোবিন্দলীলাম্বতে'র ও শাকষ্ণকর্ণামৃতে'র 

অন্থবাদ ও কর্ণানন্দ নামে গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি 

পদ্রকল্পতরুধূত যছুনন্দন-নামান্কিত ৭১টীা পদ রচন। 

করিয়াছেন । | 

নরহরি চক্রবস্তা নিত্যানন্দভক্ত দাস গদাধর ঠাকুরের 
শিক যছুনন্দন চক্রবর্তীর ( পৃঃ ৯০৪) যে আটটা 
পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার মবগুলিই গৌরাঙ্গবিষয়ক। 
যথ।-- 

(১) গৌরাঙ্গ চরিত আভু কি পেখলু মাই (তরু 
১৯৪৬)। কিন্তু “তরু'তে নিয়লিখিত ভণিতা 

নাই 
দেখি দাস গদাধর লছ লহ হাসে। 

এ যছুনন্দন কহে ওই রসে ভাসে ॥ 

স্থতরাং সতীশবাবু এটা “অজাত' পদকর্তীর বলিয়াছেন । 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

(২) সজনি সই! শুন গোরা অপরূপ গাথ। (প: 
৯০৬ )। “তরু'তে নাই। যছুনন্দনভণিতা। 

(৩) সঙ্ই গে নদীয়া জাহুবীর কূলে (পৃঃ ৯০৮ )। 
“তরু'তে নাই । যছুনন্দনভনিতা।। 

(৪) দেখ গোর] রঙ্গ ই দেখ গোরা রঙ্গ (পৃঃ ৯০৯)। 

“তরু'তে নাই । যছুভণিতা। 

(৫) দেখ দেখ গোরা চান্দে। কাঞ্চন রঞ্জন 

(পৃঃ ৯০৯ )। “তরু'তে নাই । যছুনন্দনভণিতা।। 

(৬) গৌর বরণ সোনা, ছটক চাদের জোন। 
(পৃঃ৯১০ )। “তরু'তে নাঁই । যছুনন্দনভণিতা। 

(৭) গোর] মোর বড়ই রঙ্গিয়া (পৃঃ ৯২৫, তরু 

২১০১)। যছুভণিত]। 

(৮) জলের জীব কাদে দেখিয়া! গ্রতিবিদ্ব (পৃঃ ৯৫৭. 
তরু ২১৪৭ )। যছুনন্দনভণিত|। 

সতীশবাবু যু ও উপরে উক্ত ছুই যছুনন্দনের সমস্ত! 

সমাধান করিতে পারেন নাই। কিন্তু ভক্তিরত্াঁকরের 

ভণিতাঁগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখ! যাইতেছে যে, এই দাঁস- 

গদাধর-শিষ্য যদুনন্দন যদুভিতাতেও কবিতা লিখিতেন। 
ইহার সম্বন্ধে নরহরি চক্রবত্তীঁ বলেন-__ 

থে রচিল গৌরাঙ্গের অদ্ভুত চরিত। 
দ্রবে দারু পাষাণ শুনিয়] যাঁর গীত ॥ 

যছুনন্দন ভণিতাযুক্ত শ্রীকষ্ণলীলার স্থমধুর পদগুলি হেমলতা 
দেবীর শিষ্ব যছুনন্দনের রচন।| কিন্তু যছুনাথ ভণিতাঁর 
১৬টা পদ শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক এক কবির। ইহার 

সম্বন্ধেই শ্রীচৈতন্তচরিতাম্বতে (১১১৩৫ ) বলা হইয়াছে-_ 

'মহাভাগবত যছুনাথ কবিচন্দ্র। 

যাহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ ॥ 

গোবিন্দদাসের যুগে অন্ত যে সব কবি বৈষ্ণব পদাবলী 

রচন] করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পদ 
পাওয়া যায় রায়শেখরের ৷ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক 

ষতীন্ত্রমোহন ভট্টাচার্য ও ছ্বারেশচন্ত্র শর্মাচার্ধ্য কর্তৃক 

সম্পাদিত রায়শেখরের পদ বলিয়া ২৫২টা পদ প্রকাশ 

করিয়াছেন ইহার মধ্যে ৪-সংখাক “শৈশব যৌবন দরশন 
তেল' ইত্যাদি নব কবিশেধর ভণিত যুক্ত পদ এবং ২৫২- 



গোবিন্দদীসের যুগ 

সংখ্যক “আনন লোলএ বচন বোলএ হাসি' ইত্যাদি 

বিাপতির পদের বিকৃত পাঠাস্তর মাত্র । 
শেষোক্ত পদটা যখন মৈথিল কবি লোচনের "রাগ- 

ওরঙ্গিণী'তে ( পৃঃ ৪৪-৪৫ ) পাঁওয়। যাইতেছে তখন উহাকে 

র;য়শেখরের পদাবলীতে স্থান ন। দিলেই ভাঁল হইত। 

আঁর পূর্বোক্ত পদটা বিশ্বনীথ চক্রবর্তী ক্ষণদাগীত- 

চিন্তামণিতে (১৫) 

বিচ্ভাপতি কহে কর অবধান। 

বাল। অঙ্লে লাগল পাচবাণ ॥ 

ভণিভায় ধরিয়াছেন। বাঁয়শেখর দগ্ডাত্মিক। পদাীঁবলীতে 

কবিশেখর নামেও দুই চাঁর জায়গায় ভণিতা দিয়াছেন । 

অধ্যাপক স্থখময় মুখোপাধ্যায় মনে করেন এই বায়শেখর 

গোপালবিজয়ের রচয়িতা । গোপালবিজয়ের একখানি 

প্রতিলিপি ১৬১৩-১৪ খ্রীষ্টাব্ধের। উহ! শিবরত্ব মিত্র 

মহাশয়ের গ্রশ্থালয়ে ছিল ( বঙ্গীয়-সাহিত্য-সেবক, পৃঃ ৫৬)। 
কলিকাত। বিশ্ববিচ্ভালয়ের ৯৬০-সংখ্যক পুথির আদর্শের 

লিপিকাঁল ১৬২৬-২৭ খ্রীষ্টাব্দ । 

গোপালবিজয়ের কবির 

সিংহ বংশে জন্ম নাম ধ্দবকীনন্দন | 

শ্রীকবিশেখর নাম বলে সর্বজন ॥ 

রায়শেখরের কোন কোঁন পদে যেমন তাহার গুরুর না 
উল্লেখ আছে, গোপালবিজয়ে সেরূপ নাই ।৯ ডাঃ সুকুমার 

শ্রীরধুনন্দন পতি তাহা বিন নাহি গতি 

যার গুণে ভব-ভয় নাই ॥ 
তরু ২৩৭২ 

পাপিয়া শেখর রায় বিকাইল রাঙ্গ। পায় 

শ্রারঘুনন্দন প্রাণেখর ॥ 
তরু ২৩৭৪ 

জীবৃন্দাবন অভিনব সুমদন গ্রীরদুনন্দন রাজে 
তরু ২৩০৩ 

৫৪ 

৪২৫ 

সেন কবিশেখর বায় ও কবিরঞ্চনকে একই লৌক মনে 
করেন। কবিরঞ্চনের ছুইটী পদে 'ক্রিপুরাচরণে মন' ও 

'ত্রিপুরা-চরণকমল মধুপান' আছে (সাহিত্য-পরিষৎ- 
পত্রিকা, ১৩9০, পৃই ২৩ )। 

কি পদেন স'খ্যার দিক্ পিয়া, কি ভাব ও ভাষার 
বৈচিত্র ও সযুদ্ধিণ দিক পিয়া গোবিন্দদাস তাহার 

যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈধব কবি। এই গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে 

তাহার কবিপ্রতিভার বিশ্লেষণ করিয়] তাহ প্রমাণ করিব । 

তিনি কাশীবাম দাস বা মুকুশপবাম চক্রবন্্ীর আয় সর্বা- 

সাধারণের জন্ব কবিতা লেখেন নাই । সংগ্কত কাব্য, 

অলঙ্কার ও নৈঞ্*ব-রসশীর্ধে বিশেষ অধিকার ন। থাকিলে 

তাহার পদের শৌগধা উপলদ্ধি করা যায় না। তিনি 

নিজে ভাহ।র পদানলী সঙ্গন্দে লিখিয়্াছেন-- 

রসনা-বোচন শ্রবণবিলাম 

বূচষ্ট রুচির পদ গোনিনদাস | 

তাহার পদ পঠিতে শকলেরট ভাপ লাগ্তক বা ন। 

লাগুক, উহার শব্খমাপুযা প্রত্যেকরই 'শ্রবণবিলাস" বটে। 

গোবিনদ|স বিশেষ করিয়! পদ পিখিয়াছিলেন রসিক 

ণৈষ্ণব সাধকদের জন্য । শ্রজীন গোহ্বামী, শ্রীনিবাস, 

নরোত্তম, শ্যাঁমাননেোর যুগে কষ্দান কবিরাজের ও 

গোবিন্দদ।মের পধাবলীর শ্রোত। ও পাঠকের অভাব ছিল 

ন।। রাঢদেশ সে সময়ে সংস্কৃত সাহিতা, শ্বতি ও 

হ্ায়শান্্ের চর্চায় মুখর | মথুবানাথ তর্কবাগীশ ও কত 

হ্তায়বাচম্পতির গায় নৈয়ায়িক পঞ্ডিতের। এ্কঞ্খলীলার 

রস আসম্বাদনে উন্মুখ ছিলেন। চণ্তীমঙ্গল রচনা করিতে 

যাইয়। যে কবিগণ প্চৈতন্তকে স্মরণ করিয়াছেন, তাহাবাও 

যে গোবিন্দদাপের কাব্যের বসান্বাদন করিতে সমর্থ ছিলেন 

সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । সে যুগের সাংস্কৃতিক পরিবেশে 

গোবিন্দদাসের পদ আজকার মতন ছুর্বোধ্য মনে হইত ন1। 



তৃতীয় অধ্যায় 

আধ্যাত্মিক আবেষ্টনী 

গোঁবিন্দদামের পদাবলী মুখ্যতঃ লিখিত হইয়াছিল সাধক 
বৈষ্ণবদের জন্য | সেইজন্য কবির আধ্যাত্মিক আবেষ্টনী না 

বুঝিলে তাহার পদের মশ্মোদঘাটন করা সহজ হইবে ন|। 

গোবিন্দদাম রাগাচগ। ভক্তির সাধক। মঞ্জবীভাবের 

তিনি উপাসক। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কবিকর্ণপুর গৌর- 
গণোদ্েশদীপিকাঁয় লেখেন যে, পুরাকালে বুন্দাবনে যিনি 

রূপমঞ্জরী নামে খ্যাত ছিলেন তিনি এখন রূপ গোম্বামী, 

রৃতিমঞ্জরী বা লবঙ্গমঞ্জরী হইতেছেন সনাতন। শিবানন্দ 

চক্রবর্তীও লবঙ্গমঞ্জরীর প্রকাশ । গোপাল ভট্ট অনঙ্গমঞ্জরী, 
কিন্তু কেহ কেহ তাহাকে গুণমঞ্জরীও বলেন । রঘুনাঁথ ভট্ট 

ছিলেন বাগমপ্নরী, বঘুনাথদীস রসমঞ্জরী বা রতিমঞ্জরী ; 

ভূগর্ভ ঠাকুর প্রেমমঞ্জরী ও লোকনাথ লীলামগ্ররী। কিন্ত 
নরোতম ঠাকুব তাহার গুরু লোকনাথকে মঞগ্জুলালী বলিয়! 
উল্লেখ করিয়াছেন। রঘু মিশ্র কর্পুরমঞ্জরী, জিতা মিশর 

স্টামমগ্ধরী, রঘুনাথ ভাগবতাচারধয শ্বেতমঞ্জরী, বল্লভাত্মুজ 
জীব বিলাঁমঞ্জরী, ঈশানাঁচাধ্য মৌনমঞ্তরী, নয়ন মিশ্র 
( ইনি গদাধরের ভ্রাতুদ্পুত্র ) নিত্যমপ্পরী (শ্লোক ১৮৫ 
হইতে ২০৭)। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আর কেহ মঞগ্তরীভাবের 

সাধক বলিয়! বিখ্যাত হন নাই। 

ইহার প্রায় শঞ্চাশ বছরের মধ্যে গোপাল গুরু ও 

তাহার শিষ্য ধ্যানচন্দ্রের রচিত পদ্ধতিতে মগ্ুরীভাবের 

উপামন। প্রচারের ইতিহাস লুক্কায়িত আছে। গোপাল 

গুরুর আমল নাঁম মকরধ্বজ পণ্ডিত। তিনি বক্রেশ্বর 

পণ্ডিতের শিষ্য । বক্রেশ্বর পণ্ডিত ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মহা প্রভুর 

তিরোধানের পর কাশী মিশ্রের বাড়ীতে যে গভীর ছিল 
তাহার সেবার ভার পান। গোপাল গুরুর পর ধ্যানচন্ত্র 

এই সেবা করেন। গোপাল গুরু গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ের 
সাধনার ইতিহাসে যে কি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া 
আছেন তাহা ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্বে লিখিত মনোহর দাঁসের 

অঙন্রাগবন্জী হইতে জানা যাঁয়। তিনি লিখিয়াছেন-_ 

মহাপ্রভূর পার্ধদ পর্ডিত বক্েশ্বর | 

তাহার সেবক শ্রীগোপাল গুরুবর ॥ 

শ্রীহরিনাম ব্যাখ্য৷ সম্প্রদা নির্ণয়। 
আগেই করিয়। রাখিয়াছেন মহাশয় ॥ 
তাঁর পাট নীলাচলে রাঁধাকান্তের সেব|। 

অতি মনোহর তাহা! বণিবেক কেব1 ॥ 
ইহার পর গোপাল গুরু-কৃত হরিনামের ব্যাখ্যাযুক্ত এট 
চারিটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে 

বিজ্ঞাপ্য ভগবত্তত্বং চিদ্ঘনানন্দবিগ্রহম্। 
হরত্যবিষ্যাং তৎকাধ্যমতে। হরিরিতি স্থৃতঃ ॥ 

হরতি শ্রীরুষ্ণমনঃ কৃষ্ণাহলাদস্বরূপিণী। 

অতে। হরেত্যনেনৈব শ্রীরাধ! পরিকীন্তিত।॥ 

আনন্দৈকমুখস্বামী শ্যামঃ কমললোচনঃ। 
গোকুলানন্দনে। নন্দনন্বনঃ কৃষ্ণ ঈধ্যতে ॥ 

বৈদগ্ধ্যসারসর্ববস্বমুভিং লীলাধিদেবতাম্। 
রাধিকাং রময়েমিত্যং রাম ইত্যভিধীয়তে ॥ 

অর্থাৎ হরিকে “হরি? বল। হয় এইজন্য যে তিনি চিদ্ঘনানন্দ 

বিগ্রহ ভগবানের তত্বকে বিশেষরূপে জানাইয়। অবিদ্যা। ও 
অবিষ্ঠার কাধ্যসমৃহকে হরণ করেন। শ্্রীরাধ। শ্রীরৃষ্ের 
আহ্লাদস্বরূপিণী (হলাদিনী শক্তি )। তিনি শ্রীরুষ্ণের মন 
হরণ করেন। এইজন্য “হর” শবে শ্রীরাঁধাই পরিকীন্তিত' 

হন। কেবলানন্দ সখের স্বামী শ্ামবর্ণ কমললোচন 
গোঁকুলের আনন্দন্বরূপ নন্দনন্দনই “কৃষ্ণ' শবে কথিত হন। 

শ্রীরাধিকাঁর মুস্তি বেদপ্ধ্যের (রসিকতার) সারসর্ধন্ব-রূপ 
তিনি লীলার অধিদেবত। ( অধীশ্বরী )। যিনি নিত্য সেই 

শ্রীরাধার 'সহিত রমণ করেন, তিনিই "রাম শবে 
অভিহিত হন। মনোহর দান লিখিয়াছেন যে-_ 

এই অর্থ হয় ভক্তবর্গ প্রাণধন। 

কিম্বা! তন্থু মহোত্সব কর্ণরসায়ন ॥ 

(অষ্টম মঞ্জরী, পৃঃ ৪৭: 



গোবিন্দদাসের যুগ 

“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ ইত্যাদি এই মহামন্ত্রে চারবার 
রুধ, চারবার রামকে এবং আটবাঁর হরিকে সম্বোধন 
করা হইয়াছে । কৃষ্ণ শবে যিনি আনন্দন্বরূপ অথব। 

আকর্ষণ করেন, রাম শব্দে শ্রীরামচন্দ্র অথবা যিনি রমণ, 

ভাঁলবাপার ধন, এবং হবি শবে যিনি আমাদের মনকে হরণ 

করিয়া লন বুঝি। কিন্তু গোপাল গুরুর ব্যাখ্য। অনুসারে 
রাম হইতেছেন শ্রীরাধার বমণকাবী, আর হবে বলিতে-_ 

হরিনাম মধ্যে তিন নামের কথন। 
হরে কৃষ্ণ বাম ব্যাখ্যা শুন দিয়া মন ॥ 

হরিশব্দে সম্বোধনে হয় হবে। 

হব শবে সম্বোধনেহ হয় হবরে॥ 

অনুরাগবলী, পু: ৪৭ 

ব্রজমগ্ডলের ভজন-নিষ্ঠ বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে উপস্থিত 

হইয়াও “হুরিনামে'র এই ব্যাখ্যাই পাইয়াছি। সহজবোধ্য 

আপাত প্রতীয়মান ভাবে কৃষ্ণ, রাম ও হরিকে সম্বোধন 

কর। হইলে শ্রীরাঁধাকে স্মরণ কর হয় ন।। আর নবোভম 

ঠাকুর মহাশয় প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় লিখিয়াঁছেন-_ 

বাধিকাঁচরণ-বেণু ভূষণ করিয়। তন্ু 
অনায়াসে পাবে গিরিধারী। 

বাধিকা-চরণাশ্রয় যে করে সে মহাশয় 

তারে মুই যাই বলিহাবী ॥ 

জয় জয় রাধাঁনাম বৃন্দাবন খাঁর ধাম 

কুষ্ণস্থথ বিলাসের নিধি । 

হেন বাধা গুণগান না শুনিল মোর কাণ 

বঞ্চিত করিল মোরে বিধি ॥ 

(১০৫, ১০৬) 

প্রেমভক্কিচন্ড্রিকা'র স্থান বৈষ্ণব-সাধনায় কত উচ্চে সে 

সম্বন্ধে নবদীপে একটা হুন্দর গল্প গ্রচলিত আছে। মহায্মা 

শিশিরকুমার ঘোষ একবার নবদ্বীপে যাইয়। পিদ্ধ ভগবান্- 

দাদ বাবাজী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেন, “কি করিয়া 

ভক্তি হয় দয়! করিয়। বলুন” বাবাজী মহারাজ হাপিয়। 

বলেন, “বাবু, ছুইটা পয়স1 খরচ করিলে তক্তি পাইবেন 

শিশির বাবু ভীহার কথ শুনিয়৷ বড়ই ছুঃখিত হইলেন। 
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তিনি ভাবিলেন যে, তাহাকে উপহাস কর! হইল । বাবাজী 
মহারাজ সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তাহার মনের ছুখ বুঝিতে 

পারিয়। বলিলেন, “বাবুজী, আমি আপনাকে ঠাষ্টা কৰি 
নাই, আপনি ছুইটা পয়সা খরচ করিয়। প্রেমভক্কিচন্জ্রিক। 
কিন, আর উহ নিত্য পাঠ করুন; ভক্তি আপনিই 
আপনার নিকটে আপিবেন।” 

মুবাৰি গুধ্ের কড়চ। হইতে জান| যায় যে, জগন্গাথ 
মিএ ও মুবারি স্বয়ং রামচন্দ্রের উপাপক ছিলেন) আর 

হচৈতন্য দাক্ষিণাত্য ্রমণকীলে উচ্চৈঃশ্বরে-_ 

রম রাঘব বাম রাখব পম পাধব রঙ্গ মাং। 

রুমঃ কেখব কষ কেশব কু কেশব পাহি মাং ॥ 

বলিতে বলিতে ফ্ুভবেগে চশিয়াছিলেন। এখানে আর 

কিছুতেই 'পামকো? অন্ত কোন অর্থে পওয়। যায় না, কেননা 

স্পষ্ট 'রঘন" অর্থং 'বখুকুলসন্ভত' শব আছে। গোঁড়ীয় 
পেঞ্চব-সম্প্রদায়ের সাধনার বিবন্তনের ইতিহ।সে সেইজন্য 

গে।প!ল গুরুর ব্যাখা খুবই গ্ুরতপুণ | 

শবৃন্দ।বনের কৃপাপিগ দাঁস বাবাঙ্জী ধ্যানচজ্জ গোন্বামীর 
পদ্ধতি অন্তপারে আব।ধাকষ্ের যে সোগপীগের চিত্র অঙ্কন 

করিয়াছেন তাহা পিদ্ধ কষ্দ।স বাবাজী সঙ্কলিত 

'আগীভাবনাপারস" গ্রহ? গ্রন্থে ও হরিদাস দাশ বাবাজীর 

গৌড়ীয় বৈষ/ব-অভিদ।নের প্রথম খণ্ডে ৬৩৩ পায় দেওয়! 

হইয়।ছে। উহাতে নিয়লিখিত মঞ্জবীদের নাম পাওয়া যায়। 

যোগপীঠের মধ্যে যড়দল পদ্মে ১৫1৯।৭ দিন বয়মের 

প্রীকষ। ও ১৪।২১৫ ধিন বয়সের বাধা । তাহার বাহিরে 
অষ্টদল পদ্ম পূর্ব হইতে দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরে যথাক্রমে 

( বয়স বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইল )-- 

সনাতন গোম্বামী-__লবঙ্গমঞ্জরী ( ১৩1৬১) 

রঘুনাথ ভট গোন্বামী--রসমঞ্জরী (১৩।০।* ) 

গোপাল ভট্র--গুণমঞ্জরী ( ১৩১১৭ ) 
লে।কনাথ গোস্বামী__মঞ্চুলালীমঞ্জরী (১৩1৬৭ ) 

শ্রীঙ্গীব গোঁস্বামী_-বিলাসমধরী ( ১২1১১।২৬) 

কৃষদাস কবিরাঁজ-_কম্ত,বীমঞ্জরী ( ১৩11৯ ) 
শ্রীপ গোস্বামী--গ্ররূপমঞ্জরী ( ১৩।৬।০ ) 

রথুনাথদাস গোস্বামী--রতিমঞ্জনী ( ১৩)২।০) 
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ইহাতে ছয় গোন্বামীর সঙ্গে সমান আসন দেওয়। 
হইয়াছে নরোত্তমের গুরু লোকনাথকে ও চরিতাঁমৃতের 

লেখক কৃষ্ণদাঁস কবিরাঁজকে । কবিকর্ণপূরের মতে লোৌক- 
নাথ সনকাঁদি চতুঃসনের একজন (১০৭)। অষ্টদলের 

বাহিরে আবার এক অষ্টরল, তাঁহার আবার আটটী। 

উপদল প্রথমে দল ও পরে উপদলের পরিচয় দিতেছি 

গোবিন্দানন্দ-_চিত্র। (১৪।৭1১৪ ) 

বন রাঁমানন্দ-_ইন্দুলেখা (১৪২১০ ) 
শিবানন্দ সেন--চম্পকলত। ( ১৪।২।১৩) 

(শিবানন্দের পুত্র কবিকর্ণপূর তাহাকে বীর দূতী 
বলিয়াছেন--১৭৬ শ্লোক ) 

গোবিন্দ ঘোঁন_-রঙ্গদেবী (১৪1২৪) 
বক্রেশ্বর প্ডিত-_ তুঙ্গবিছ্য। ( ১৪।২।২২ ) 

বাস্ুঘোষ-_ স্থদেবী (১৪1২৪ ) 

স্বরূপ গোম্বামী--ললিত] ( ১৪৮২৭ ) 

রামানন্দ বায়-বিশাখা (১৪২১৫) 

কবিকর্ণপূরের গ্রন্থে বক্রেশ্বর পণ্ডিত ভগবানের চতুর্থ ব্যহ 

অনিরুদ্ধতত্ব (৭১ ), রামানন্দ রায় পাগুব অজ্ভ্ৰন বা অশ্জন 

নামে কোন গোপাল, কিন্তু কেহ কেহ তাহাকে ললিত৷ 

বলেন (১২১-২৪ )। 

স্বরূপ গোম্বামী বিশাখা (১৬০), বাঘব গোস্বামী 
চম্পকলত। ( ১৬২ ), কৃষ্ণদাম ব্রহ্মচারী ইন্দুলেখ! ( ১৬3 ), 

গঙ্গাধর ভট্ট স্থদেবী (১৬৫) ও রামানন্দ বস্থ কলকণ্ঠী 
(১৭৩ )। 

উপদলে আছেন--শ্রীনিবাঁস আচাধ্যের শিষ্য রামচন্দ্র 

কবিরাজ ছাড়া আর সাত কবিরাজ। 

গোবিন্দ কবিরাজ-_-কলাবতী ( ১২।০।০) 
কর্ণপূর কবিরাজ-_শুভাজদ] ( ১২০০ ) 
নৃপিংহ কবিরাজ--হিরণ্যাঙ্গী ( ১২।০।০) 

ভগবান্ কবিরাজ- _রত্বলেখ। ( ১২।০।০) 

বল্পভীকান্ত কবিরাজ--শিখাবতী ( ১২০1০) 
গোপীরমণ কবিরাজ--কন্দর্পমঞবী (১২1০০) 

গোকুল কবিরাজ--ফুল্পমল্লিক৷ ( ১২।০।০ ) 

জাহুব। দেবী-_-অনঙ্গমণ্জরী ( ১৩৬৪ ) 

গোবিন্দদাঁসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

যোগপীঠের পল্মের চারিদিকে আছেন 

মুকুন্দ ঠাকুর- বৃন্দাদেবী 

শিবানন্দ চক্রবর্তী-_বুন্দারিক। 

মাধব চক্রবর্তী--মেনাদেবী 

জগন্নাথ চক্রবর্তী__মুরলীদেবী 
গোবিন্দ কবিরাজ ১৬২০।২৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে যোগ- 

পীঠে আসন পাইয়াছিলেন বলিয়। মনে হয় না। আশ্চধ্যের 

বিষয় এই যে, যোগপীঠে কবিকর্ণপূর, শ্রীনিবা আচাধা, 
নরোত্তম ঠাকুর ও রামচন্দ্র কবিরাজের কোন আপন নাই। 

মঞ্জরীদের মধ্যে সনাতন গোম্বামীকে গণনা করা 

হইলেও তাহার রচিত বৃহদ্ভাগবতাঁমৃতে মগ্ুরীভাবের 

উপাসনার কোন ইঙ্গিত নীই। এ গ্রন্থ শ্রীরপের ভ্তি- 

রসাম্ৃতসিন্কুর পূর্বে রচিত হয়, কেনন। শেষোক্ত গ্রন্থ 

আছে-_ 

্ীমপ্রভৃপদাস্তোজৈঃ সর্ব। ভাঁগবতামুতে । 
ব্যক্তীকৃতাস্তি গুঢাপি ভক্তি সিদ্ধান্তমাধুরী ॥ 

(১৪1২০ ) 

গুঢ় হইলেও যে ভক্তিদিদ্ধান্তমাধুবী সনাতন প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহাতে দেখ! যাঁয় যে গোঁপকুমার এ গ্রন্থের 

নায়ক । তিনি স্বর্গলোক, রুদ্রলোক, ব্রদ্দলোক, গোলোক, 

ধারক! প্রতৃতিতে অবস্থান করিয়। বুন্দাবনে পুরুষবেশেই 
আমিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে আদর করিয়া নিজের 

হাতে খাওয়াইয়া দিলেন ( বৃহস্ভাগবতাম্বত ২৬।১২৭)। 

শ্ীরাধার প্রদত্ত লাঁড়,ও তাঁহাকে দিয়া বলিলেন, “হে 
শ্রীরাধে, তোমার ভ্রাতৃবংশজাত এই স্ব্ূপেরই ইহা 
খাওয়ার যোগ” অর্থাৎ “উহ। খারাপ, আমি খাইতে 

পারিব না” (এ ১৩০); কিন্ত প্রকৃতপক্ষে লাঁড়, খুবই 
স্স্বাচু ছিল। ত্বকৃত টাকায় সনাতন গোম্বামী এ 

গোপকুমাঁর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “তন্তাঃ শ্রীরাধিকা য় 

ভ্রাতুঃ শ্রীদায়ো। বংশে জাতন্ত অয়ং ভাঁব:”__অর্থাৎ আমি 

শ্রীরাধিকাঁর ভ্রাতী। শ্রীদামের বংশজাত বলিয়া। সাধককে 

যে সখীর অন্গ! হইয়া অস্তশ্চিত্তিত নারীদেহেই ভজন 
করিতে হইবে এরূপ কোন ইঙ্গিত বুহস্ভাগবতামুতে নাই। 

হরিভক্তিবিলাসের ( ৫৩৫ ) ভূতগুদ্ধির ব্যবস্থার টাকায় 



গোবিন্দদাসের যুগ 

সনাতন লিখিয়াছেন ষে, “সাধক মনে করিবেন চিংস্বব্প 

ভগবানের চিৎকণ অংশ বলিয়া আমিও চিন্য়ত্বাংশে 

তাহা হইতে অভিন্ন। এমত অবস্থায় আমিও সেই কি? 

না, আমি “তদংশত্বেন তদধীনেো। নিত্যসেবকোহস্মী'তি 

অর্থঃ1” এখাঁনে মঞ্জরীভাবের কোন কথ। উঠে ন1। 

পদ্মপুরাণের পাঁতালখণ্ডে মঞ্জরীভাবের সাধনার কথ। 
দেখা যায়; যথা-_ 

পরকীয়াভিমানিম্স্তথ| তশ্য প্রিয়। জনাঃ। 

প্রচ্ছন্নেনৈব ভাবেন রময়স্তি নিজপ্রিয়ম্। 
আত্মানং চিন্তয়েত্ত্র তাসাং মধো মনোরমাম্। 

রূপযৌবনসম্পন্নাৎ কিশোবীং গ্রমদাকতিম্। 
নানাশিল্পকলাভিজ্ঞাং কৃষ্ণভোগান্ুরূপিণীম্। 

প্রাথিতামপি কৃষ্ণেন তত্র ভোগপরাজুখীম্ ॥ 
রাধিকাল্গচরীং নিত্যৎ তৎসেবনপরায়ণাম্। 

কৃষ্ণাদপ্যধিকং প্রেম রাধিকায়াং প্রকুর্বাতীম্ ॥ 

গ্রীত্যাঙ্ছদিবসং যত্বাতয়োঃ সঙ্গমকারিণীম্॥ 
ইত্যাত্মীনং বিচিস্ত্যৈব তত্র সেবাং সমাচরেৎ। 
ব্রাহ্ম মুহূর্তমারভ্য যাবৎ স্যার, মহাঁনিশ|॥ 

পাতালখগ্ড, বঙ্গবাসী সং, অধ্যায় ৫২, পু: ৪১৫ , আনন্দাখম মংক্ষবণ, 

অধায় ৮৩, পৃঃ ৬২৪ 

অর্থাৎ তীহাঁর গ্রীতিপাত্ররা পরকীয়। অভিমানে গোপনে 

নিজ প্রিয়ের সহিত রমণ করেন। শ্রীকুষ্কে সেব। করিতে 

হইলে আপনাকে কৃষ্ণসেবিক রমণীদের মধ্যে রূপ- 

যৌবনশালিনী মনোরম। কিশোরীরূপে চিন্তা করিতে 

হইবে। ভাবনা-দ্বারা নিজেকে বিবিধ শিল্পবি। নিপুণ! 

শ্রকৃষ্ণের ভোগের উপযষোগিনী করিতে হইবে? কিন্ত 

কৃষ্ণ কর্তৃক প্রাধিত হুইয়াঁও ভোগে পরাঁজুখী বলিয়া চিন্তা 

করিবে। সব সময়ে রাধিকার অনুচরী ও তাহার সেব।- 

পরায়ণারূপে নিজেকে চিন্ত। করিবে । শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা ও 

রাঁধাতে অতি প্রীতি রাখিবে। প্রীতির সহিত প্রতিদিন 

(মানসে ) রাধারুফ্জের'মিলনসাধনে যত্ব করিবে । শিজেকে 

এইরূপ চিন্তা করিয়। সর্ববদ। ব্রজে তাহাদের সেবা! করিবে । 

এই অংশ বঙ্গবাসী সংস্করণে পাঠ করিয়। আমার মনে 

৪২৯ 

সন্দেহ জাগে যে, বোধ হয় কোন বাঙ্গালী বৈষ্ণব 
পন্সপুবাঁণের পাতালথণ্ডে এই অংশ জুড়িয়। দিয়াছেন। 
কিন্তু বোস্বাইয়ের আনন্দাশ্রম সংস্করণেও গ্লোকগুলি 
রহিয়াছে । এ সংস্করণ উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের 
পুথি দেখিয়। তরী কর হইয়াছে । কিন্ত নিজের চোখে 

পুথিগুলি ন। দেখ। পথায্ত স্থির সিদ্ধান্তে আলা কঠিন । 

হরিভক্তিবিল।মে আনন্দাশ্রম সংস্করণের ৮৩ অধা।য়ের 
কোন উদ্দতি নাই বটে, কিন্তু৮৪ হইতে ৯৪ অধ্যায় ও ৯৬ 
অধ্যায়ের শ্লোক উহাতে ধর! হঃয়াছে। প্রীরূপ গোস্বামীর 

ভক্তিরসা মৃত সিন্ধুতে «৭ এ অশ হইতে কোন শ্লোক উদ্ভূত 
হয়নাই । 

যি পন্মপ্ূবণের এ অশ অকৃত্রিম হয় তাহ! হইলে 
মপ্তরীভাবের উপ[পন। জীচেঙান্যর আবিভাবের কয়েক শত 

বংশ পূব হইয়াছিল বলিতে হয়। ভাং বাজেশ্রচন্দ 
হাঁজর। সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পদ্মপুবাণের পাতালখণ্ড 
্রীন্গীয় নবম হইতে চতুদ্দশ শতাপীর মধো রচিঙ হইয়াছিল। 

গোড়ায় বৈষ্বদের মধো গ্ররপ গোস্বামীই যে মঞ্জরী- 

ভাবের মাধন।র ্রবঞ্চক পে বিষয়ে মন্দেহ নাই। তিনি 

১৫৪১ খ্রীষ্ট(্ধে ভক্তিরসামতসিগ্ধুতে লেখেন-__ 

সেবাম|ধকরূপেণ পিছনূপেণ চাত্র হি। 

তগ্ভাবলিপ্ম,৩1 কাঁদা। ব্রজলেকানুসারতঃ ॥ 

(১২৫১) 

ইহার টাকায় গাজার বলেন- ত্রজে অবস্থিত শিজের অভীষ্ট 

্ীরুষের প্রিয় পরিবারগণের ভাবে লিপ্প, সাধক সেই 
ব্রজপরিকরদের অনুসরণ কিয়। সাধকরূপে (যেমন দেছে 

বর্তমান আছে সেই দেহেই ) এবং পিদ্ধবপে (নিজের 

তাবের অনুকুল গ্ররুঞ্ণের সেবার উপযোগী অস্তশ্চিন্তিত 

অর্থাৎ মনে মনে ভাব! দেহদ্ব(র|) শ্রীরুষ্ের সেব! করিবেন । 

রামচন্দ্র কবিরাজ, নরো নতম ঠাকুর ও গোবিন্দ কবিরাজ 

এই সাধন।-প্রণালীতে কি ভাবে লীল। স্মরণ করিতে হুইবে 

সে সম্বন্ধে প্রীজীবকে জিজ্ঞাদ। করিয়! পত্র লেখেন। এ 

পত্রের উত্তরে প্রজীব যাহ। লিখিয়াছিলেন তাহা এই 

গ্রন্থের ভূমিকায় “কবির খ্যাতি ও পরিচয় শীর্ষক” অংশে 



৪৩৩ 

পূর্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীরূপ একটি বিশেষ বিষয়ে 

সতর্ক করিয়! দিয়াছেন । “রিরংসাং স্থষ্ঠ কুর্বন্, ইত্যাদি 
শ্নোকে (ভক্তিরসাম্ৃতপিদ্ধু ১২১৫৭ ) তিনি বলিয়াছেন 

যে শ্রীরুষেের সঙ্গে যদি সাধকের সম্তোগের ইচ্ছ? হয় তাহ! 

হইলে তিনি ত্রজের ভাব পাইবেন না। দ্বারকার মহিষীদ্দের 

ভাব পাইতে পারেন। ব্রজের ভাবে শিজের সুখের ইচ্ছার 

কোন স্থান নাই। সখীর! শ্রীকৃষের স্বরূপ শক্তির অংশ 

বলিয়। তাহাঁদের সঙ্গে শ্ররুষ্ণের বিলাস সম্ভব। কিন্ত 

জীব তটস্থা শক্তিযুক্ত কৃষ্ণের অংশ, তাহার সঙ্গে শ্রীকুষ্ের 

বিলাপ অসম্ভব । 

আজকাল বৈষ্ব-সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ বলিয়৷ প্রসিদ্ধ 

কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তির লেখাঁয় দেখিয়াছি ও মুখে 

শুনিয়াছি যে, নিজেকে রাধাঁভাবে অথবা সখীভাবে ভাবন। 

করিয়। শ্রীকৃষ্ণের উপাপন1 করিতে হইবে। অনেকেই 

রসকীর্তন শুনিবার সময় অথবা পদাবলী পাঠ করিবার 

কাঁলে নিজেকে শ্রীরাঁধ। বা তাহার সখী বলিয়া মনে 

করেন। কিন্ত শ্রাজীব গোম্বামী লিখিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ের 

সহিত আপনাকে অভিন্ন জ্ঞান করিলে যেমন অপরাধ 

জন্মে, তাহার নিত্যপসিক্ছধ পরিকরগণের সহিত নিজের 

অভেদ জ্ঞান করিলেও সেইরূপ অপরাধ হয়। 

মগ্তরীভাবে কিরূপ সেবার কথ! সাধক চিন্তা করিবেন 

তাহ। শ্রীরূপ গোম্বামীর রচন1 হইতে দেখাইতেছি। এ 
প্রকারের সেবার সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান না থাকিলে 

গোবিন্দদীসের পদের আভোগে (ভণিতা অংশে ) যে 
সেবার কথ। আছে তাহার মম্ম উপলব্ধি কর] যাইবে না। 

মেইজন্ত একটু বিশদভাবে বিষয়টি আলোচনা করিতেছি। 
চাটুপুষ্পাঞ্জলিতে ( স্তবমালা, পৃঃ ১৭৪ ) শ্রীরূপ বলিতে- 

ছেন-_ 
ত্বাং সাধু মাধবীপু্পৈর্মীধবেন কলাবিদ]। 
প্রসাধ্যমানাং স্বিগ্স্তীং বীজয়িস্তাঁম্যহং কদ। ॥ 

কলাবিদ্ মাধব কর্তৃক মাধবী ফুলের দ্বারা তুমি অলঙ্কৃত 

হইতেছ এবং তোমার কলেবর তাহার স্পর্শের জন্য 

সাত্বিকভাবের উদয়ে ঘন্মাক্ত হইতেছে, এরূপ অবস্থায় 
তোমাকে আমি কবে বীজন করিব? 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

কেলিবিম্রংসিনে। বক্রকেশবৃন্দস্য সুন্দরি । 

সংস্কারায় কদ। দেবী জনযেতং নিদেক্ষ্যসি ॥ 

কেলিবিলামের ফলে তোমার কুটিল কেশপাশ বিঅস্ত 

হইলে তাহা ঠিক করিয়। দিবার জন্য এই জনকে কবে 
আদেশ করিবে? 

কদ। বিশ্বোষ্টি তাঁ,লং ময়! তব মুখাদ্ুজে। 
অর্পামাণং ব্রজাধীশহুছগবাচ্ছিদ্য ভোক্ষ্যতে ॥ 

হে বিদ্বোষ্ঠি! আমি তোমার মুখকমলে তাম্বল অর্পণ 
করিব, শ্রীরুষ্ষ তোমার মুখ হইতে কাড়িয়া৷ লইয়! উহ! 
খাইবেন, তোমাদের উভয়ের এই প্রকার ভাব আঁমি কবে 

দেখিব? 

নামযুগাষ্টকে (ন্তবমাঁল1, পৃঃ ১৭৭) তিনি লিখিয়াছেন__ 

তাং প্রচ্ছদেন মুদিরচ্ছবিন। পিধাঁয় 

মঞ্তীরমুক্তচরণাঞ্চ বিধায় দেবি। 

কুগ্ঠে ব্রজেন্্রতনয়েন বিরাঁজমাঁনাঁং 

নক্তং কদ। প্রমুদ্দিতীমভিপারয়িষ্যে ॥ 

নীলাপ্বরে তোমাকে ঢাঁকিয়া, তোমার চরণ হইতে নূপুর 
খুলিয়। লইয়া কবে তোমাকে কুঞ্ধে ব্রজেন্দ্রতনয়ের মহিত 

রাত্রিতে অভিসার করাইব ? 
কুঞ্জে প্রস্থনকুল কল্লিতকে লিতন্মে 

সংবিষ্টয়োর্মধুরনম্মবিলাঘভাজোঃ | 

লোকত্রয়াভরণয়োশ্চরণামুজাঁনি 
সংবাহয়িষ্যতি কদ। যুবয়োর্জনোইয়ম্ ॥ 

এই জন কবে নানাবিধ কুস্থমে রচিত শধ্যায় শয়ান মধুর 

নর্মকৈলিবিলামে রত তোমাদের উভয়ের ত্রিলোকের 

অলঙ্কারস্বরূপ চরণ-কমলের সেবা করিবে ? 

ত্বৎকুগুরোধসি বিলান্পরিশ্রমেণ 

স্বেদামুচুখিবদনাম্বরুহ শ্রিয়ৌ বাঁম্। 
বন্দাবনেশ্বরি কদ! তরুমূলভাজৌ 
সংবীজয়ামি চমরীচয়চাঁমরেণ ॥ 

স্মরবিলামের পরিশ্রমহেতু বদনান্বজ ঘর্মজলে আর হইলে 

শীস্তি দূর করিবার জন্য ত্বদীয় কুণ্ডের তীরবর্তী তরুমূলে 

উপবেশন করিবে । আমি এ অবস্থায় তোমাদ্দিগকে কবে 

চামর ছার] বীজন করিব? 



গোবিন্দদাসের যুগ 

কার্পণাপপ্রিকান্তোত্রে (স্তবমাঁলা, পৃঃ ১৯৩) লিখিয়া- 

ছেন__ 

গুর্বায়ত্ততয়! কাপি দুলর্ভান্যোন্যবীক্ষণে। 

মিথঃ সন্দেশসীধুভ্যাং নন্দয়িষ্যামি বাং কদ1। 
তোমরা গুরুজনের অধীন হওয়ায় তোমাদের পরম্পর দর্শন 
দুল্লভি। অতএব পরস্পরের সংবাদবাক্যর্ূপ অমৃত দাঁন 
করিয়া আমি কবে তোমাদ্দিগকে আনন্দিত করিব? 

গবেষয়স্তাবন্তোন্যং কদ। বৃন্দাবনাস্তরে | 

সঙ্গময্য তু বাং লগ্দ্যে হারিণং পারিতোধিকম্ ॥ 

বুনদাবনে তোমরা পরম্পরকে খুঁজিতেছ, এ সময়ে 

তোমাদের মিলন করাইয়। দিয়া কবে আমি মনোহর পারি- 
তোধিক পাইব? 

কুঞ্জে কুহমশধ্যায়াঁং কদ! বামপিতাঙ্গয়োঃ 

পাদমংবাহনং হস্ত জনে।হয়ৎ রচয়িযাতি। 

কন্দর্পকলহোদণট ক্রটিতানাং লতাগৃহে 

কদ। গুল্কায় হাঁরাণাঁং ভবস্তো মাং নিষে।ক্ষ্যতঃ | 
কুঞ্জে কুম্থমশয্যাঁয় শায়িত তোমাদের পাদসহ্বাহন কবে 

করিব! লতাগৃহে কন্দর্পকলহে তোমাদের কঠভৃমণ 
ছিড়িয়া গেলে কবে উহ] গাঁথিবাঁর জন্য আমাকে নিযুক্ত 

করিবে? 

কেলিকল্লোলবিশ্রান্তান্ হস্ত বৃন্দাবনেশ্বরো । 
কহি কহি পতভ্রৈর্বাং মওয়িহ্যামি কুস্তলান্ ॥ 

কন্দর্পক্রীড়ায় তোমাদের কেশপাশ আলুলায়িত হইলে 

আমি কবে উহ ময়ূরপুচ্ছদ্বার! ভূষিত করিব ? 
কন্দর্পকেলিপাপ্ডিত্য-খগ্ডিতাকল্পয়োরহম্। 

কদ। কমলিকদ্বন্বং করিষ্যে তিলকো[জ্জলম্ ॥ 

কন্দর্পক্রীড়ায় তোমাদের পরস্পরের বেশভূষ। বিগলিত 

হইলে তিলকশূন্য ললাটে পুনর্বার তিলক দিয়! কবে আমি 
তোমাদিগকে বিভূষিত করিব? 

দেখোরস্তে বনম্গ.ভিদূ'শৌ তে দেবি কজ্জলৈঃ। 
অয়ং জনঃ কদ। কু্ধমগ্ডপে মগুয়িস্ততি ॥ 

হে দেব! তোমার বনমালাশূন্ত বক্ষে বনমাল! পরাইয়া, 

ও হেদেবি! তোমার কজ্জলশৃন্ত নয়নে কঙ্জল পরাইয়! 

কবে তোমাঁদিগকে বিভূষিত করিব? 

৪৩১ 

জানুনদা ভতাদ্ব,লীপর্ণান্তবদলধ্য বাম্। 

বদনান্বজয়োরেষ নিধাস্যাতি জন: কদা! 
স্বণবর্ণ তাগ্ষলপত্র খদির চুর্ণাদি উপকরণে সজ্জিত করিয়। 
তোমাদের বদশকমলে কবে আমি অপণ করিব? 

১৬৩৯ শ্রীষ্টাজে গোকুলে লিখিত উৎকলিকা বল্পনী গ্রন্থে 

সখীর অন্গ। হইবাব প্রাথন। করা হইয়াছে _: 

গিরিকুঞ্জকুটারনগবৌ 
ললিতে দেবি সদ। তবাঁমবৌ। 

ইতি তে কিল নাগ্তি ছুষ্ধরং 

কুপয়াঙ্গীকুর মামতঃ স্বয়ম্ ॥ 
হে ললিতা দেবি! শিপুগশাগৰ শবাধারুষ মধ সময়ে 

তোমার কথ। শুনেন । অতএব তুমি কপ! কবিয়। আমাকে 

স্বয়, অঙ্গীকার কর। 

ভাঁজ॥ং ববমিহাধি শিশ।খে 

গৌরনীলবপুযো: প্রণয়।নম্। 

সং নিজপ্রণয়িনোমযি তেন 

প্রাপমন্ব কক্ণাদ্কটাঙ্ম ॥ 

হে বিখাখে! রন্দাপনে তুমি শরাধাম।ধবের শ্রেছ প্রণয়- 
পাত্র। অতএব তুমি ণিজ প্রণয়া সেই আরাধাকফের 
করণা-কটাক্ষ আমাকে লাভ করা9। 

এই উৎকলিকাবল্লরীর ৪৭ গ্লোকে বনবিছারে শ্রাস্ত 

রাধাঁকফের প|দপদ্ম ণিজের কেশপাশ ছার! মুছাইবার 

কথ। আছে । উহার পরপন্তী শক্লোকে উভয়ের বিলাসের 

জন্য ফুলশয্য। তৈয়ারী করিবার কথা আছে। 

মঞ্চরীর| সথী নহেন, সখীর 'অনুগ1 | সখীর। শ্রীকফের 

নিত্যসিদ্ধ পনিকর। তাহার স্বরূপশক্তি বা অঙ্গরঙ্গ 

শক্তির প্রকাঁশ। জীব ভগব।নের তটস্থ। শক্তির প্রকাশ। 

দুইকে এক করিয়। দেখিলে তুল হুইবে। সখীর সঙ্গে 
শরীরের কেলিবিলাস সম্ভব | গীতাবলীর ৩৮-সংখ্যক পদে 

আছে “নবশশিরেখ।-লিখিতবিশাখাতঙগরথ ললিতাসজী? | 
উজ্জলনীলমণির সখীপ্রকরণে (২) “প্রিয়সখি বিদিতং 

তে কর ইত্যাদি শ্পোকে দেখ| যায় যে, সথী গ্রীক 
করুক উপভুক্ত হইয়াছেন। গোঁবিনদানও এভাবে 
“এ ধনি জনি কহ কান্চক সন্দেশ" (৪৫৭) ইত্যাদি পদে 



৪৩২ 

সখীর দঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস বর্ণনা করিয়াছেন । সখীদের 
কাধ্যাদির যে তালিকা উজ্জলনীলমণিতে দেওয়] হইয়াছে 
তাহার সঙ্গে মঞ্জরীদের কাজের অনেক সাদৃশ্য দেখ! যায় 
( উজ্জলনীলমণি, পৃঃ ৩৬৬-৩৮৪ ), যেমন সখী ও মঞ্জরী 

উভয়েই আশ্বাস প্রদান করেন, মিলন ঘটাইয়া দেন, 

নায়ক-নায়িকার বেশ করাইয়! দেন, চামরাদির দ্বারা সেবা 

করেন, দৌত্য করেন। কিন্তু কেলিবিলাসের সময় সখীরা 
উপস্থিত থাঁকিতে পারেন না, মঞ্জরীর। পারেন । এঁ সময়েও 

মঞ্জরী যে পাদসগ্থাহন করেন, চমরব্যজন করেন, কেশ- 

বিন্তান করিয়।৷ দেন, তাহ। শ্রীরপের পূর্ববোদ্ত শ্লোক 

হইতে বুঝা যায়। 

শ্রীনিবাম আচার্য তাহার গুরু গুণমঞ্ধরীর (গোপাল 

ভট্টের ) নিকট প্রার্থনা করিতেছেন-_ 

হরি হরি কবে মোর শুভদিন হোয়। 

কিশোর-কিশোরী-পদ সেবন-সম্পদ 
তুয়। সনে মীলব মোয়। 

তর ৩০৭২ 

শ্রীরূপ যেমন ললিতা-বিশাখার কাছে সেবা করিবার 

অধিকার প্রার্থনা করিয়াছেন, শ্রীনিবাস সেইরূপ তাহার 
গুরুর নিকট বলিতেছেন-_ 

তুছ গুণমঞ্জরি রূপে গুণে আগরি 
মধুর মধুর গুণ-ধাঁম]। 

ব্রজনব-যুব-ঘন্দ প্রেমসেবা পরবন্ধ 

বরণ উজ্জ্বল তন্থু শ্াম।॥ 

কি কহিব তুয়। যশ দু সে তোমার বশ 

হাদয়ে নিশ্চয় মঝু মানে। 

আপন অনুগ। করি করুণ। কটাক্ষে হেরি 

সেবা- সম্পদ কর দানে ॥ 

তরু ৩৫৭৩ 

গোবিন্দদান “বিনোদিনী না কর চাতুরীপন।” ইত্যাদি 
পদের ভণিতায় এই “অনুগা” শব্দটা ব্যবহার করিয়াছেন-__ 

অনুগ। হইতে সাধ লাগে চিতে 

কহয়ে গোবিন্দদাসে ॥ 

শ্রনিবান আচার্য তাহার শিষ্যদিগকেও মঞ্বীভাবে 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

সেবা করিতে উপদেশ দিতেন। বস্ততঃ তিনি ও বিশেষ 

করিয়। নরোতম ঠাকুর মহাশয় ব্রজমণ্ডল হইতে এই মঞ্জরী- 

ভাবের সাধনাই গৌড়ে আনিয়। প্রচার করেন। তাহাদের 
প্রভাবের ফলে শ্রীনিবাসের শিত্ত বীর হান্বীরের মতন দুর্দান্ত 

'ল রাজাও বলিতেছেন-_ 

প্রভু মোর শ্রীনিবা পৃরাইলা মনের আশ 
তুয়। পদে কি বলিব আর। 

আছিলু' বিষয়-কীট বড়ই লাগিত মীঠ 
ঘুচাইল৷ বাজ-অহঙ্কার ॥ 

করিলু গরলপান রহিল ডাহিন বাঁম 

দেখাইল] অমিয়ার ধার। 

পিব পিব করে মন সব লাগে উচাটন 

এমতি তোমার ব্যবহার ॥ 

বাধা-পদ সুধারাঁশি সে পদে কবিল। দাঁপী 

গোবা-পদে বান্ধি দিল! চিত। 

শ্রীবাধা-রমণ সহ দেখা ইল! কু্-গেহ 
জানাইল। ছুহ' প্রেম-রীত ॥ 

কালিন্দীর কূলে যাঁই সধীগণে ধাঁওয়৷ ধাই 
রাই কানু বিহরই স্থখে। 

এ বীর হাম্বীর হিয়! ব্রজভূমি মদ] ধেয়! 
যাহ? অলি উড়ে লাখে লাখে॥ 

তরু ২৩৭৮ 

শ্রীনিবাঁসের প্রধান শিশ্ঠ রামচন্দ্র কবিরাজ মঞ্জরীভাঁবের 
সাধনার রূহম্ত বর্ণনা! করিয়। ম্মরণ-দর্পণ নামে একখানি 

গ্রন্থ লেখেন। উহার ১০৬৬ সালের অর্থাৎ ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে 
লিখিত এক অঙ্লিপি সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় 

(সংখ্যা ২৮৮১) আছে। নরোতিম ঠাকুর মহাশয়ের 

প্রার্থনায় ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায়” শ্রীব্ধপ গোঁশ্বামীর সেবা- 
অভিলাঁষের ষথার্থ প্রতিধ্বনি পাঁওয়। যায়; যথা-_ 

(১) কবে হেন দশ! হবে সখীসঙ্গ পাঁব। 
বুন্দাবনের ফুল গীথি ফ্লোহাকে পরাব ॥ 

সম্মুখে বসিয়া! কবে চামর ঢুলাব। 

অগুরু-চন্দনগন্ধ দৌহ অঙ্গে দিব॥ 



সখীর আজায় কবে তান্থল যোগাব। 

পিন্দুর তিলক কবে (্ৌোহাকে পবাব ॥ 

(২) হরি হরি হেন দিন হইবে আমার। 
দুছ' অঙ্গ পরশিব দুহু অঙ্গ নিরখিব 

সেবন করিব ্লোহাকার ॥ 

ললিতা বিশাখ। সঙ্গে দেবন করিব বঙ্গে 

মাল! গাখি দিব নান। ফুলে । 
কনক সম্পুট করি কপূর তাস্ুল পূরি 

যোগাইব অধর যুগলে ॥ 

তরু ৩০৫৯ 

(৩) যমুন। পুলিন কেলি কদম্বের বন। 

রতন বেদীর পর বসাব দুইজন ॥ 

শ্যাম গোরী অঙ্গে দিব চুয়! চন্দনের গন্ধ । 
চামর ঢুলাব সে হেরব মুখ-চন্দ ॥ 

মালতি ফুলের মাল গাথিয়। দিব গলে। 
অধরে তুলিয় দ্রিব কর্পুর তাশম্বলে ॥ 

সমুদ্র ১৯৭ 

(৪) শ্রীমণিমঞ্জরী কবে সেবায় নিযুক্তি দিবে 

সময় বুঝিব অনুমানে। 

লীলা-পরিশ্রম জানি মলয় চন্দন আণি 

লেপন করিব দুইজনে ॥ 

পদরত্বলার, অঃ ৩৪৭ 

(৫) হবি হরি কতদিনে হেন দশ হব। 

শ্রীমণিমঞ্জরী সঙ্গে 
রূপের অস্গ। পদ পাব॥ 

স্থশীতল বৃন্দাবন 

তাহে মণিময় সিংহাসন ।' 

হেমনীল কাস্তিধর 

তাহাতে বপাব দুইজন ॥ 

সখীয় 'আদেশ হবে 

তান্ুল খাঁওয়াব চান্দ মুখে। 
আনন্দিত হব তথ। 

দৌঁছার পিরিতি-রস স্থথে ॥ 

৫৫ 

শ্রীরূপমঞ্জরী বঙ্গে 

রত্ববেদী স্থশোভন 

রাই কা সুন্দর 

চামর ঢুলাব কবে 

ডগমগি গ্রেমকথা 

গোবিন্দদাসের যুগ ৪৩৩ 

মল্লিক! মালতী যুখি নানা স্কুলে মাল! গাঁখি 

পরাইব দোহার গলায়। 

রসের আলাপ কালে বসিব চরণ-তলে 

সেবন করিব দোহাকার ॥ 

পদরতাকর, অ" ৩৪৮ 

(৬) হরি হি কবে মোর হইবে সুদিনে। 

গোবদ্ধন গিরিবর পরম নিড়ত স্থল 

রাই কান কগাব শয়নে ॥ 

লিতা বিশাখ। সঙ্গে সেবন করিব বঙ্গে 

হখময় রাতুল চরণে। 

কনক সম্পুট কি কপুর তাশ্ুল পৃৰি 

যোগাইব বদন-কমলে। 

মণিময় কিন্িণা রন নূপুর আশি 

পরাইব চরণযুগলে ॥ 

কনক কটোর| ভরি  স্থগঞ্ধি চন্দন বুরি 

দৌহাকার অঙ্গে ঢালিব। 

গুরুক্ূপ। সখী বামে আ্িভঙ্গ হইয়। ঠামে 

চামবের ব।তাস করিব ॥ 

গৌরপদতুরঙ্গিণী, পৃঃ ৫২৭ 

ঠাকুর মহাশয়ের একটা পর্ধে দেখ। যায় যে, ম্চরীও 

বিবাহিতা রমণী-_ 
কবে বুষভাহপুরে. আহীর গে।পের ঘরে 

তনয়। হইয়। জনমিব। 

যাবটে আমীর কবে এপাণি গ্রহণ হবে 

বসতি করিব কবে তায়। 

যাঁবট ্রীরাধিকার শ্বশুরবাড়ী। নন্দগ্রামের ছুই মাইল 

দুরে অবস্থিত। 

(৭) জল স্থ্বাসিত করি. রতন তৃঙ্গারে ভরি 

কর্পুর-বাসিত গুয়। পানে। 

এসব সাঁজাইয়৷ ডালা লবঙ্গ মালতী মাল! 

ভক্ষ্য দ্রব্য নান! অঙ্গপাম ॥ 

সখীর ইঙ্গিত হবে এসব আনিব কবে 

যোগাইব ললিতার কাছে। 



৪8৩৪ 

নরোত্বম দাসে কয় এই যেন মোর হয় 

ঈাড়াইয়া রঠেো। সখীর পাছে। 

তক ৩০৬৭ 

(৮) ললিতা কবে মোরে বীজন দেওব 
বীজব মারুত মন্দে। 

শ্রমজল সকল মিটব ছুহু' কলেবর 

হেরব পরম আনন্দে ॥ 

তরু ৩০৬৪ 

মঞ্জরীভাবের সেবা কি তাহ শ্রীরূপ, শ্রীনিবাস ও 
নরোত্তমের রচন। হইতে দেখ। গেল। এখন গোবিন্দদাসের 
পদের আভোগগুলি বিচার করিয়! দেখা যাঁক কবি বাধা- 

কৃষ্ণের সেবা! কিভাবে করিতেছেন। প্রথমেই বলা 
প্রয়োজন যে, গোঁবিন্দদাস লীলাবর্ণনার পদে ব্রজমণ্ডলের 
এক অন্তরঙ্গ সেবিকারূপেই ভণিতা দিয়াছেন । বন্দনার 
পদের অধিকাঁংশ স্থলেই “গোবিন্বদাস বঞ্চিত হইল? এইরূপ 
আক্ষেপ করিয়াছেন। আমার মনে হয় এই আঙ্ষেপের 
কারণ এই যে, গৌবাঙ্গ-নিত্যানন্দের প্রকট লীলা] তিনি 
দর্শন করিতে পারিলেন ন1।। বৃন্দাবনদাসও শ্রীচৈতন্য- 
ভাগবতে এরূপ আক্ষেপ বহু স্থলে করিয়াছেন । গোঁবিন্দ- 

দাস বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলিয়াছেন যে__ 
গোবিন্দদান হৃদয় মণিমন্দির 

অবিচল মুবতি ত্রিভঙ্গ । ( ১৬৭) 

সে ত্রিভঙ্গ মুত্তি কবির হৃদয়ের মণিমন্দির হইতে এক 

মুহূর্তের জন্যও অন্যত্র যান না । অন্থাত্র কবি বলিয়াছেন-_ 
গোবিন্দদাস কহে শুন শ্ামরায়। 

তুয়। বিনে মৌর মনে আন নাহি ভায় ॥? (৬৯২) 
“গোবিন্দদাম চিতে আন নাহি ভায়। (১৭০) 

এই অবিচলিত রাগান্ছগ। ভক্তি লইয়! কবি রাঁধামাধবের 
সেবায় প্রবৃত্ত হুইয়াছেন। তিনি নানারকমে ব্রজের 
কিশোর-কিশোরীর মেবা করেন, কিন্তু কয়েকটা পদে 
বিশেষ করিয়৷ তিনি হাতমুখ ধুইবার জল জোগাইতেছেন 
দেখা যায়। 

রাধাগোবিন্দ কুগ্লে শয়ন করিয়া আছেন, রাত্রি শেষ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

হইয়া আমিতেছে, তাহাদিগকে জাগাইবাঁর চেষ্টা ক 

হইতেছে। এই সময়ে-_ 

মন্দির নিকটে ঝারি লই ঠাড়হি' 
হেরত গোঁবিন্দদদাঁস । (৪৯) 

গোবিন্দদাস ঝারি হাতে করিয়া ্রাড়াইয়া আছেন। 

মন্দিরের কাছে ঝারি হাতে দাড়াইয়। থাকার মানে দে 

রাধাগোবিন্দ নিত্রাতঙ্গ হইবার পর যেন মুখ ধুইবাঁর জন 
পান। 

শ্রীকৃষ্ণ সথাদের সঙ্গে ভোজন করিতেছেন-_ 

গোবিন্দদাঁম বারি লই ঠাঁড়হি 

চীমর ঢুলাওত থোরি । (৬৪) 

রাধামাধব রতিরসজনিত আলন্তে শুইয়া আছেন, 

আর কবি-_ 

হ্থবামিত বারি ঝারি ভরি রাখত 

মন্দিরে দুজন পাঁশ। 

মন্দির নিকটে পদতলে শুতলি 

অন্ুচরি গোবিন্দদীস ॥ (১১৩) 

বিলামের পর পীতবাঁস একটু নিদ্রা দিয়া উঠিলেন-_ 
জল সেবন কর গোবিন্দদাস। 

ভোরবেল। গোবিন্দ দুধ দোহাইতেছেন ; এক এক 

গাভীর অনেক অনেক ছুধ হইতেছে; কলমী ভরিয়] 

যাইতেছে ; এমন একটা কলমী মাথায় করিয়! গোবিন্দদাস 

চলিতেছেন-_ 

গোঁবিন্দদাস মটুকি লই ধায়। (৬১) 

শ্রীরাধ] প্রথমবার শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য 
অভিসারে যাইতেছেন। তাহার মনে কত শঙ্কা, কত 

সন্দেহ, কত অধীরতা। কবি সেইজন্য বাঁধাকে অন্থবোঁধ 

করিতেছেন যে, তাহাকে যেন সঙ্গে করিয়। লইয়া যাঁন-_ 

তাহা হইলে তিনি মনে একটু জোর পাইবেন। 

পহিল মিলনে রছ অবনত মাঁথ। 

গোবিন্দদাস তু করি লেহ সাথ 1 (৩৫৬) 

শ্রবাধার আকার-প্রকার দেখিয়া সখীর। সন্দেহ 

করিতেছেন যে, তিনি বুঝি প্রেমে পড়িয়াছেন। তাহার 

নান। রকম প্রশ্নে বেচারাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া 



গোবিনদাসের যুগ 

তুলতেছেন ৷ রাধা লঙ্জাঁয় উত্তর দিতে পাবিতেছেন ন|। 

»ব বলিতেছেন_ আহা 1 বেচারাকে এত জেরা কর 

কেন? সেতো “মীনং সম্মতিলক্ষবং, ন্যায়ে তোমাদের 
অভিযোগ মানিয়াই লইতেছে-_ 

গোবিন্দদাস কহই অব বিনমহ 

মৌনহি" সমুঝল কাঁজ। ( ৫৮৪) 
রাধ। যেমন শ্রীকষ্ণকে ভাঁলবাপিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ 

“ধাঁকে ভাঁলবাসিয়াছেন । তবে নারী তাহার ভালবাসাকে 

যতদুর সম্ভব গোঁপন করিয়া রাখিতে চাঁয়, পুরুষে অতট। 

করে না। রাধা সান করিতে যমুনায় যাঁন, পথে তাহার 

পায়ের ছাঁপ পড়ে, আর কানাই নেই পদচিহ্ৃকে চুষ্ধন 

করেন। বাঁধ! চোখ ফিরাইয়। এই অঘটন ঘটন। দেখিয়া 

ভয়ে কাঁপিয়া উঠেন, তিনি কৃষ্ণকে মানা করিবার জন্য 

সঙ্কেত করেন, “লোকে দেখিলে কি বলিবে মোরে*; কিন্তু 

পাধাকে অগ্রাহা করিয়া 

হাসি হাসি পিয়া মিলল পাশ। 

তা দেখি কাপয়ে গোবিন্দদাঁল ॥ 

সাধারণ বৈষ্ণব কবি হইলে শেষ চরণের পরিবণ্ডে 

লিখিতেন, “হুলুধ্বনি দেওল গোবিন্দদীল।” রাধাকৃষ্ণের 

মিলন হইল, আনন্দেরই কথা । কিন্ত ঘাটের পথে দিনের 

আলোতে কৃষ্ণের এই অলমলাহমিকত৷ দেখিয়া গোবিন্দ- 

দাঁসের বুক কীঁপিয়া উঠিল। কেহ যদি দেখিয়া ফেলে, 
তাঁহ। হইলে শ্রীমতীর কলঙ্কের ও লাঞ্ছনার যে সীম! 

থাকিবে না! 

একদিন বাঁধ কাঁননে ফুল তুলিতেছেন দেখি! শ্রীকৃষ্ণ 
বলিলেন, তুমি আবার ফুল দিয়া কি করিবে? তোমার 

অশ্নপ্রত্যঙ্গই তো ফুল। মুখখাঁনি সোনার কমল, নয়ন- 
যুগল নীল উৎপল, নাস! যেন তিলফুল, অধর বীধুলি, 
হাঁপিতে কুন্দ ও কুমুদ যেন ফুটিয়৷ উঠিতেছে, দেহের বর্ণে 

মনে হয় সাদ টাঁপ! যেন ফুটিয় উঠিয়াছে, হাতের আরক্ত 

শোভা যেন স্থলপন্প। কবি তখন বলিতেছেন--এত ফুল 

কি শুধু শুধু নষ্ট করিবে? পূজায় লাগাঁও। কাহার পুজা? 
পণ্ুপতির। সাদ! ভাষায় শিবের, ব্যঞ্গনার্থে গোষ্ঠে ঘিনি 

পশুপাল চরাইতে আসিয়াছেন তাহার-_ 

8৩৫ 

পৃজহ পশুপতি নিজ তনু দান। (৩২৪)। 
গোবিনদদাম গোবিন্দের সেব! করেন বটে, কিন্তু রাধার 

প্রতিই তাহার আগ্ুগত্য বেশী। প্রকষষ গোষ্ঠে 
যাইতেছেন; বাগ্র হঈয়। বাধা পথে বাহির হইয়া 
প্রিয়তমকে দেখিতে ছেন। শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া! গেলে সখী রাধাকে 

কোনমতে প্রবৌধ দিয়! নিজের ঘরে লইয়া গেলেন। 
গোবিন্দধাসও রাধাকে সাহ্থনা ধিবার জন্ত তাহার পিছে 
পিছে যান__ 

সহচরি রাই লেই চলু মন্দিরে 

গোবিন্দদাস পিছে যান ॥ (৭২ ) 

তিনি মিলনের জন্য বাকুল। বাধাকে আশ্বাস দেন-_ 

গোখিন্দদ।ম কত? আশোয়ানব 

মিলা নন্দকিশোর ॥ (১৯০) 

তিনি বাধ।কে দুতার সঠিত জানান যে, শক তাহাকে 

খুন ভাঁলব।সেন-_ 

গোবিনদ|স শ।লে জান। 

কতক জলঙ পরাণ ॥ (২০০) 

সেইজন্য তিনি জোর করিয়া ঠাহ।কে গ্রবোধ দেন-- 

গোবিনদাস আশোয়াসে জীবনই তুয়। অভিলাষে। 

(২*৫) 

কিন্তু কখন কখন এমন হয় যে, আশ্বাস দেওয়। সত্বেও 

প্রীকুষ্ণ মময়মত আসেন ন|। 

গোবিন্দদাঁম মিছ আশোয়াসল 

অবহু' না মীলল কান । (১৯২) 

তখন গোবিন্দদাস নিজেও লক্ভ্িত 'ও শঙ্কিত হুন। তিনি 

প্রতিজ্ঞ। করেন-_- 

আঁজুক রঙ্গনী ছুত জনে মিলায়ব 

কহতহি গোবিন্দদাস ॥ (২৪০) 

রূপাভরাগে অধীরা রাধ। হয়তে। বলিতেছেন যে, 

শ্রীকষ্ণের নয়নে কি বিন গে, তাহার নয়ন নয়নে মিলিত 

হইলে অঙ্গ যেজ্জলিয়। যাঁয়। গোবিন্দদাস তখন “বিষস্তয 

বিষমৌষধং' ন্যায় প্রয়োগ করিয়া বলেন যে তিনি যদি দশন 
দ্বার তোমার অধরোষ্ঠ দংশন করেন তবে এক বিষে আর 
এক বিষের ক্ষয় হইবে। তিনি যে কালিয়নাগকে দমন 



৪৩৬ 

করিয়াছেন, স্থৃতরাঁং বিষ দূর করায় তাহার হাঁতষশ 
আছে। 

গোবিন্মদাস কহে সে না দিঠি-বিষে। 
না পিলে অধরন্ধা কেব। জীয়। আইসে ॥ (১৯৫) 

এক অপরূপ নয়ন-বিষ তাঁকর 

মেটই দশনক দংশে। 

ও বিষ-ওষধ বিষ অবধারল 

গোবিন্দদা পরশংসে ॥ (৫৯১) 

ইথে বিন নাগদমন রলপান। 

গোবিন্দদাঁপ মণিমন্ত্র না জান ॥ (৫১০) 

নাগদমন বলিতে সোজ। কথায় “নাগদানার+ রস খাওয়। 

কিন্তু গুঢার্থে কালিয়নাগকে ধিনি দমন করিয়াছেন তাহার 
অধররমপান। এছাঁড়া যে এ নয়নবিষের অন্ত কোন 

ওষধ ব৷ মন্ত্র আছে তাহ গোবিন্দদাীস জানেন না। 

কবি বর্ধার দুর্দিনাভিসারে শ্রীরাধাকে এক। পথে 
যাইতে দিবেন না, তাই গোপনে রাঁধাকেও জানিতে না 

দিয় তিনি সঙ্গে সাঙ্গ চলিয়াছেন--“গোবিন্দদাস সঙ্গে 

চলু গোয়” (৩৪৬ )। পথ অত্যন্ত অন্ধকাঁর, পাছে রাধা 

দিশাহারা হন তাই গোবিন্দদান তাহাকে অনুরোধ 

করিতেছেন-_ 

তিমির পন্থ যব হোত সন্দেহ। 

গোবিন্দদাসক সঙ্গে করি লেহ ॥ (৩৪৮) 

পথে কণ্টক ছড়াইয়া আছে; শ্রীমতীর পায়ে যাতে কীট! 
ন। ফুটে তাই-_ 

গোবিন্দদাস পন্থ দরশাওব 

জাহ। নাহি কণ্টক আচোর। (৩৮২) 

বর্ধার ঝঞ্চাময় রাত্রিতে শ্রীরাধ। কুঞ্জে প্রতীক্ষা করিয়! 
আছেন। শ্রীরুষ্জ আর আসেন না। তখন গোবিন্দদাস 
শ্রীকষ্ণের কাছে যাইয়া ঝগড়। করিয়া বলিলেন__বৃষ্টি 

পড়িতেছে তাতে কি? “ঝন ঝন বজর নিসান'-_বজের 
ঝনঝন শবেই ব। কি? এদিকে যে শ্রীরাধা মদনগীড়ায় 

অস্থির হইয়াছেন। সুতরাং কৃষ্ণকে তাড়াতাড়ি অভিসারে 
যাইতেই হইবে-- 

গোবিন্দদাঁসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

বটকি চলহ ধনিপাশ। 

ঝগড়হি গোবিন্দদাস ॥ (১২৭) 

শ্ররাধা যখন শ্রীকুষের সঙ্গে মিলিত হন তখন গোবিন্দ- 
দাঁস সঙ্গে থাকেন-_ 

রসিক রমনি রসে ভাল। 

সঙ্গে চলু গোবিনদাস। (৭৭) 

মিলনের সময় সখীর] দুরে চলিয়া যান__-গোবিন্দদাম 
রাধামাঁধবকে বাতাঁস করেন এবং লীলা প্রত্যক্ষ করেন। 

নিতি নিতি এছন দুহু'ক বিলাস। 
বীজন করতহি' গোবিন্দদাস ॥ (৮০) 

নিতি নিতি এছন করত বিলাল । 

নিতি নিতি হেরই গোবিন্দদাস ॥ (২৯৫) 

কখনও কখনও তিনি শয়নক্ক্ষের বাহিরেও শুইয়। থাকেন, 

যাহাতে কিশোর-কিশোরীর প্রয়োজন হইলেই যাইয়া 
সেব। করিতে পাবেন। 

মন্দির নিকটে আন থলে স্থতলি 

২ সহচরি গোবিন্দদাঁস ॥ (৩১৪) 

নিকুগ্জ-ঘার বাহির নিকটে 

গোবিন্দদাস গুণ গায় ॥ (৩০৩) 

একদিন রাধা মাঁন করিয়| বসিয়া আছেন, কৃষ্ণ নারীর 

বেশ ধারণ করিয়। আসিয়। তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন । 

স্পর্শের সময় শ্রীরাধা বুঝিলেন যে উনি কৃষ্ঃই। তখন 
তাহার মুখে হানি আমিতেছে, অথচ মনের অবস্থায় হাসা 

উচিত নয় ভাবিয়া তিনি হাশ্তবেগ রোঁধ করিবার জন্য 

নাসিক! স্পর্শ করিলেন ও নয়ন কুঞ্চিত করিলেন। 

গোবিন্দদাম ইহা! দেখিলেন-__ 

নাসা পরশি হাসি দিঠি কুঞ্চিত 

হেরত গোবিন্দদাস ॥ ( ৪৬৩) 

চোখে না দেখিলে কি এমন ছবিখানি কেহ জাকিতে 

পারে? 

মিলনের পর শ্রীরাধা ঘরে ফিরিবেন। শ্রীকৃষ্ণ 
তাহার প্রসাধন করিয়া! দিতেছেন। তিনি যে শ্রীমতীর 



গোবিন্দদীসের যুগ 

প] ছুখানি কোলের উপর লইয়। আঁলতা। পরাইয়। দিলেন 
তাহ! গোবিন্দদাল প্রত্যক্ষ দেখিলেন-_ 

মেটল যাঁবক পদে পুন লেখ । 

গোবিন্দদাঁস দেখউ পরতেক ॥ ( ১১১) 

মিলনের রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে দেখিয় 

গোবিন্বদাস রাত্রিকে পাপ বলিয়। গালি দিতেছেন__ 

গোবিন্দদাস ভণ ছুছ রলধারণ 

পাঁপ রজনি অবসান ॥ (৩৯২) 

তাঁরপর শেষরাঁতে রাধ। যখন নিতাস্ত অনিচ্ছার সঙ্গে 

বাড়ীতে ফিরিয়া যাইতেছেন তখন গোবিন্দদাঁস তাহাকে 

পথ দেখা ইয়! লইয়া যাইতেছেন। কিন্তু পথ দেখাইবেন কি, 

রাধা ও মাঁধবের পরস্পর ছাড়াছাড়ি হওয়ায় তাহার মনে 
এমন দুঃখ হইয়াছে যে, চোখের জলে তিনি নিজেই পথ 

দেখিতে পাইতেছেন না_ 

গোবিন্দদাস চলু কান্দিতে কান্দিতে খোজে 

লোরে পথ দেখিতে ন। পায় ॥ (৫৪) 

শ্রীরাধ। প্রতীক্ষায় আছেন, শ্রীকৃষ্চ আর আসেন না। 

শ্রীরাধার উদ্বেগ প্রশমন করিবাঁর জন্য গোবিন্দদাস তাহাকে 
বলিলেন__আচ্ছা। আমি যাইয়া জানিয়া আসি কান কি 

তাহার এই নবীন প্রেমও ত্যাগ করিল? প্রেম যদি বেশী 

দিনের পুরাঁতন হইত তাহ! হইলে ন। হয় অন্য কথা! 
গোবিন্দদাস কহ যাই সতি জানউ 

কাছ কি তেজল নব নেহ ॥ (৪০৮) 

বিপ্রলব্ধ! রাঁধাঁর দুঃখে দুঃখিত হইয় তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ধিক্কার 

দিয়া বলিতেছেন, এই কি প্রেমের রীতি? 
গোবিন্দদাস ভন ও নন্দ-নন্দন 

ইহ কি পিবিতিক বীত ॥ (৪২৬) 

অন্য নারী সম্ভোগ করিয়া সকালবেলায় কষ রাধার 

কাঁছে আসিয়াঁছেন। গোবিন্বদাঁস তাহাকে লাগ্ুন! করিয়] 

বলিতেছেন, তোমাকে ছোয়া যায় না, তোমাকে প্পর্শ 

করিয়। কাহারও আনন্দ হইতে পারে না 

গোবিন্দদাম কু পরশ ভূল নহ 

পরশনে রস নাহি হোই ॥ (৪৩৯) 

দানলীলায় প্রীরুষ্ণ ছলেবলে বাঁধার অঙ্গ স্পর্শ করিতে 

৪৩৭ 

চাঁন । গোবিন্দদীস অমনি আগাইয়। আসিয়। বলিতেছেন-_ 

না, না, আমাদের রাইকে তুমি ছু'ইতে পাইবে না। 

তাহার সাথে অমন ঢং করিও না। তুমি সেই সব 
নাগরীদের কাছে যাও যাহাঁর। সহজলভয।, তোমার সঙ্গে 

রং ঢং করিতে তাহারা আগাইয়া আগিবে। 

গোবিন্দ্দাস বচন মানহ 

ম। কর এমন ঢঙ্গ। 

যো নাগা ও রসে আগণি 

করহ তাকর সঙ্গ ॥ (৫৩৩) 

কিন্ত শ্রকফেরও যখন অশহায় অবস্থ। হয় তখন 

গোঁবিনদাস তাহাকে সাহাম্য করিবার জন্য আগাইয় 
আসেন। কানু অনেক সাধ্যসাধন] কবিয়ী৪ বাধার 

মান ভাঙ্কাইতে পারিলেন না। তখন কবি তাহাকে 

আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন_চপ, আমার মঙে রাইয়ের 

কাছে চল, আমি তোম।প হইয়। গাইকে সাধিব-- 

গোবিন্দধাঁস তোহাগি লাগি লাধব 

আগে চণহ ময় সাথ ॥। (৫০২) 

কিন্তু বাঁধ! শ্রারুষকে সহজে ক্ষমা কগিতে চাহেন না। 

তিশি মাধবকে গ্লেষ করিয়। বলিলেন যে, তুমি তো 
বলিতেছ আর এরূপ করিবে ন।7 কিন্ত চন্দ্রাবলী যি 

তোমাকে প্রেম দেখাইয়। তোমার ক আপিঙ্গন করিয়! 

তাহার ঘরে ফের বাধিয়। রাখে? গোবিন্দদাস তখন 

কৃষ্ণের সদ্ব্যবহরের জন্য জামীণ হুইয়। বলিতেছেন- এই 

রকম যদ্দি ঘটে তাহ। হইলে আমাকে তুমি বরথাম্ত করিয়া 
চন্দ্রাবলীর দ।পী করিয়া দিও । 

গোবিনদান কহে ত।কর পদ-তলে 

দাদি করই মুঝে লেহ॥ (৫২৭) 

গোবিন্দদাস রাধার দাসী হুইয়াও কোন কোন সময়ে 

তাহাকেও একটু ঠ]ট্র! করিবার লোভ ছাড়িতে পারেন 

ন।। সন্ভোগের আনন্দে বাধ! দিন কি রাত্রি বখন বুঝিয়। 
উঠিতে পারিতেছেন ন।, তখন কবি বলিতেছেন--যেমন 

দুষ্ট মেয়ে তুমি তেমনি উপযুক্ত শান্তি হইয়াছে__ 

গোবিন্দদাস কহ সমুচিত শাতি। (৪৯৭) 
শ্ররূপ গোত্বামী ও নঝোত্ম ঠাকুর কেবল মিলনের 
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সময়েই শ্রারাঁধাঁর সেবা করিতেছেন দেখা যাঁয়। তাহার! 

বোধ হয় নিত্যলীল। বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া উহাতে 

মাথুর বিরহের কোন স্থান নাই। গোবিন্দদাসের সেবার 

ভাব শ্রীরাধার বিরহের সময়ে প্রগাট। বাঁধা যখন 

বলিলেন-_-“'আমার সঙ্গে কানুর দেখা হইল, তখন তাহ'কে 

যেন কি রকম মন-মর! দেখিয়াছিলাম ; মে সজল নয়নে 

আমার পানে চাঁহিয়! ছিল, নিবিড় আলিঙ্গনেও স্তব্ধ 

হইয়া! ছিল। এখন বুঝিতেছি যে, সে মথুরা চলিয়! যাইবে 

জানিয়াই এরূপ করিয়াছিল। কিন্তুসে এমন কপট ষে, 
একথাট। নিজের মনে লুকাইয়! রাঁখিয়াছিল, আমাকে বলে 

নাই, গোবিন্দদাপ তখন কৃষ্ণের হইয়। বলিতেছেন-__সে 
মুখে না বলিলেও ভাবভঙ্গীতে প্রকাশ করিয়াছিল মুর! 

যাইতে তাহার কত কষ্ট হইতেছে। কানু আমাকে 

দেখিয়াই কাদিয়। ফেলিয়াছিল-_-“গোবিন্দদাল কহে মোহে 

হেরি রোই+ (৬১৮)। কানাই মথুরায় চলিয়া যাইবেন 

শুনিয়। রাঁধ। মুচ্ছিত হুইয়। পড়িয়াছেন। তখন-_ 
হাহা প্রাণ রাই ভেল অচেতন 

গোবিন্দদাস কর কোর ॥ (৬১৯) 

শ্রীকষ্চকে ব্রজে রাখিবার জন্য গোবিন্দদাঁস তাহাকে 

বলিলেন যে, ব্রজনারীরা তোমার বিরহের অনলে 

জলিতেছে ; তুমি চলিয়া! গেলে তাহার মাঁর। যাইবে এবং 
তুমিই তাহাদের বধভাগী হইবে। কুষ্ণকে ফিরাইয়। 
আনিবার জন্য নন্দ মহারাজের সঙ্গে শ্রীদাম, স্থদাম 
যাইতেছেন বটে, কিন্তু তাহার! কি শ্রীকৃষ্ণকে ফিরাইয়া 
আনিতে পারিবে? তাই ব্যাকুল হইয়া গোবিন্দদাস 

বলরামকে সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিলেন । বলরামের 

কথ কষ্খ খুব শোনেন, আর ন। শুনিলে গায়ের জোরেও 

শ্রীকষ্কে আনিবার ক্ষমতা বলরামের আছে। 

গোবিন্দদাস কহ যব এছন নহ 
আগে চলহি বলরাম ॥ (৬২১) 

মথুরা হইতে কিন্তু শ্ীকষ্ণ আদিলেন ন।। তখন 
গোবিন্দদীন নিজেই মথুবায় চলিলেন-_ 

জানইতে কানছুক সো আশোয়াস। 

চলু মখুরাপুর গোবিন্দদাঁস ॥ (৬২৮) 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

রাঁধাবল্লভ আনিতে ছুল্লভ 

সাজল গোবিন্দদাঁস ॥ (৬৪৪) 

যাইবার পূর্ধবে গোবিন্দদাস রাইকে ভাল করিয়! পরীক্ষ 
করিয়! যাইতেছেন যে সত্যই তাহার শ্বাসপ্রশ্বাম এখন? 
পড়িতেছে কিনা 

জীবন আশে শ্বীস বহ না বহ 
পরিখত গোবিন্দদাসে ॥ ( ৬৬২) 

খিন তনু তনিক নিশা 

খোজত গোবিন্দদীস। (১২০) 

রাধার দেহ অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়াছে; অল্প একটু নিংশ্বাঁস 
পড়িতেছে কিন। তাঁহ। গোবিন্দদান খু'জিয়। দেখিতেছেন। 

তিনি দেখিলেন অল্প অল্প শ্বাস বহিতেছে-_ 

লহু লহু বহত নিশ্বাস। 

লখতহি গোবিন্দদাঁন ॥ (১৪৫) 

গোঁবিন্দদাঁন মথুবায় যাইয়। রাধার অবস্থ। সব মাঁধবকে 

জানাইয়া শেষে বলিলেন, তাহার যে অবস্থা! দেখিয়া 
আপিয়াছি তাহাতে এতক্ষণে তাহার কি হইয়াছে কে 

জানে 7 

গোবিন্দদাস কহয়ে পুন এতিখণে 
ন1 জানিয়ে কিয়ে ভেল গোরি ॥ (৬৫৯) 

সময় নিবীখত পরিখত শ্বাস । 

ছোড়ি আওল চলি গোবিন্দদাস ॥ (৬৬৫) 

গোবিন্দদাঁস জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হয়তে। বাধার অবস্থার 

এই বর্ণনা অতিশয়োক্তি বলিয়৷ মনে করিতে পারেন । তাই 

তিনি বলিতেছেন-_“যাঁহা বলিলাম তাঁর একটুও অন্যরকম 

নহে। তুমি নিজেই আমার সাথে বুন্দাবনে যাইয়া 
দেখিবে চল।” 

গোবিন্দদান কহ ইহ সব আন নহ 
ঘাই দেখহ মধু সাথ ॥ ( ৬৬৬) 

তোমার দর্শন ছাড়া শ্রীরাধাকে আর প্রাণে বাঁচাইবার 

উপায় নাই, তাই তাহাকে এমন অবস্থায় ছাড়িয়া তোমার 

নিকট দৌড়িয়া আসিয়াছি-- 



গোবিন্দদাসের যুগ 

তোহারি চরণে এতহ' কহিতে 
ধাওল গোবিন্দদাসদ (৬৭১) 

না] আসিয়। উপায় কি? “এই আমিতেছে, এই আমিতেছে'
 

করিয়া! আর কত মিথ্য। আশ্বীম তাহাকে দেওয়া যায়? 

মিছ। অশোয়াসে কতহু পরবোধব 

নিছনি গোবিন্দদাস ॥ (৬৭৬) 

গোবিন্দদাঁস যে সখীর সঙ্গে মথুরায় গিয়াছিলেন তিনি 

মধবকে বলিলেন, কোন্ স্থন্দরীকে পাইয়। তুমি বাধাকে 

হুলিলে? গোবিন্দদাপ তখন কৃর্ককে বিদ্ধরপ করিয়। 

বলিতেছেন-- 

গোবিন্দদাস কহ এতহু' না জানহ 

কুক্জা অব নব রাণী ॥ ( ৬৬০) 

কৃষ্ণ সথীদের কাছে বৃন্দাবনের সখাদের, গোপীদের, 

নন্দ, যশোদ। ও বিশেষ করিয়। তাহার কিশোরীর কথা 

জিজ্ঞাসা করিতে করিতে গদ্গদ হইলেন । তাহা দেখিয়। 

গোঁবিন্মদীন মৃছিত হুইয়! পড়িলেন। 

এহ সব পুছইতে গদ গদ ভাষ। 

মুরছি পড়ল তহি গোবিন্দদান ॥ 

পদাঁবলী-সাহিত্য ছাঁড়। অন্য কোথাও কবি বা 

ইপন্যণাসিকের সহিত তাহার স্থষ্ট নায়ক-নায়িকার এবপ 

নিবিড় একাকজ্মতার প্রকাশ দেখা যায় না। মহাঁজনগণের 

মধ্যেও গোবিন্দদাসের মণ্তরীভাঁবের সাচছরাগ সেবা অনন্য- 

সাধারণ। বৈষ্ণব মহাঁজনের? কখনও একথ| ভাবেন শাই 

যে, বাধাকষণ তাহাঁদেরই স্ষ্ট চরিত্র; তাহার! বরং ভাবন। 

করিয়াছেন যে, রাঁধামাঁধবই তাহাদের দিয়া লীল! প্রকাশ 

করাইতেছেন। ষে খধিদের হৃদয়ে বেদমন্ত স্কুরিত হইয়াছিল 

তাহারাও বোধ হয় & ভাবেই অনুপ্রাণিত হইয়া বেদকে 

অপৌরুষেয় বলিয়াছেন। 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সাধনার একটা প্রধান অঙ্গ 

হইতেছে বাঁধাকরুষ্ণের অষ্টকালীয় লীলা স্মরণ করা। 

তীহারা৷ বলেন যে, উপনিষদের উপরি নিদিধ্যাসনই ন্মবণ। 

তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে অভীষ্ট বন্তর অন্ুচিত্তনই 

স্মরণ. সেই স্মরণের সুবিধার জন্য তাহারা অষ্টকালীয় 

লীল! বর্ণনা করিয়াছেন । পদ্মপুরাণের পাতালথণ্ডের বহ্গ- 
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বাসী সংস্করণের ৫২ এবং আনন্দাশ্রম সংস্করণের ৮৩ অধ্যায়ে 

বুন্দাদেবী নাবদকে বাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলার যে 

বণন। দিয়াছেন তাহার সঙ্গে কষ্ণণান কবিরাজের গোবিন্দ- 

লীলামৃতের বণনার মূল বিষয় হুবহু মিলিয় যায়। গদ্মু- 

পুরাণের এ অংশ যদি প্রক্ষিপ্ত না হয় তাহ] হইলে 

উহাকেই অষ্টক|লীয় লীলাধ্যানের মূল বলিয়! ধরা যাইতে 

পারে। অনেকে মনে করেন শ্রীবূপ গোস্বামীর রচনা বলিয়া 

কথিত 'ম্মরণমঙ্গল-স্তোত্র গৌড়ীয় ধৈধবদের এই বিষয়ে 

রচনার উংসম্বরূপ। উহাতে এগারটা মাত্র শ্লোক আছে। 

প্রথম গ্লোকে বন্গন। দ্বিতীয়ে লীলাস্থত্র ও বাকী নয়টা 

শ্রোকে শিশান্ত, প্রত, পব্নাহ, যধযাহ, অপবাহ, সায়াহ্ছ, 

প্রদোষ, নিশালীল। বণিত হইয়াছে । 'ম্মরণমঙ্গল'-নামক 

গ্রন্থে এক কবি এ লীল।মথর অবলগন করিয়। স্বাধীন বর্ণন। 

করিয়াছেন । এ কবি নরোত্তম ঠাকুপ কি ন। সে বিষয়ে 

আমার সন্দেহ আছে। দশগ্পোকীভাযু-প্রণেতা রাধাকষ। 

গোস্বামীর মতে স্মপণমঙ্গল-ক্তোতর। এরূপ শিজে লেখেন 

নাই, তাহার ইঙ্গিতে কুধ্দাম কবিরাঙ্গ লিখিয়াছেন। 

প্লারূপের স্তবমালায় “্মরণমঙ্গল' পাওয়। যায় ন|। 

শিবানন্দ সেনের পুত্র পরমানণ্দ ক।বকরণপূর “কষণাঞ্িক- 

কৌমুদী' নামে ছয় সর্গে বিভক্ত ৭০২টা ক্লোকের এক 

কাবা রচন। করেন। এ গ্রন্থ গোপিন্দদাসের অষ্টকাঁলীয় 

পদাবলী ও রুষ্ণধাস কবিরাজের গোবিন্দলীলা মৃতের পূর্বে 

রচিত হয়। উহাতে রান্সিকালে গোপীদের সঙ্গে হীকষেের 

মধুপানলীলা এবং কেবলমাত্র বাঁধা নহে, সকল গোপীদের 

সঙ্গে সন্ভোগ বণিত হইয়াছে 

সর্ব এব প্রতিবিদধিরে পুষ্পবাণং কৃতার্থম্। (৬৬৯) 

গোবিন্দদীসের অষ্টকাঁপীয় লীলার একায়পদের 

নির্ধাচন কে করিয়াছিলেন জানা যায় না। উহার 

ছাদশ-সংখ্যক পদে দেখ! যায় যে, সকালবেলা গো-দোছন 

করিতে করিতে রাঁধাকে দেখিয়া সবকিছু ভুলিয়া যাইয়। 

প্রীক্চ ধবল-নামক যগ্ডের পায়ে দড়ি বাধিতেছেন। 

আয়োদশ পদে দুধ দোহান ছাড়িয়। “বাইক (প্রেমজলে 

তভাপল রে”। তারপর “ঠোহ তঙ্গ মিলল উপজল প্রেম”। 

চতুর্দশ পদে 'বিপিনহি' কেলি করত দুহু মেলি'। 
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সকালবেলা ছুধ দুহাইবার পরই সম্ভোগ ও বিপিনে 
যাঁওয়। এবং 'জল মাহা! পৈঠি করত জলকেলি'র বর্ণন। 

আমার কাছে স্বাভাবিক মনে হয় না। কৃষ্ণ হিককৌ মুদদীতে 
গেো-দোহনের পর শ্রীকৃষ্ণের মল্লক্রীড়া অভ্যাস বণিত 

হইয়াছে (২।২০ )। গোবিন্দলীলাম্তে আছে যে, কৃ 

যখন সকালে গো-দোহন করিতেছিলেন সেই সময়ে শ্ীরাধা 

জটিলার সঙ্গে নিজের বাড়ীতে কথোপকথন করিতে ছিলেন 

(২।৪২-৫০ )। বেষ্খবদাস পদকল্পতরুতে যেভাবে অষ্ট- 

কালীয় নিত্যলীলার পদ্দ সাজাইয়াছেন তাহাতেও 

সকালবেল৷ গো-দোহনের পরই সম্ভোগ ও বিপিনে 

গমনের কোঁন প্রকার ইঙ্গিত নাই। সেইজন্য আমি 
“বিপিনহি কেলি" পদ (৭৯) মধ্যাহৃলীলায় সন্গিবিষ্ 

করিয়াছি । যছুনন্দমন দাসও মধ্যাহলীলার হুত্ররূপে 

লিখিয়াছেন-_ 

বংশী-হৃতি ফাগড-খেলা তবে কৈল দোললীল৷ 

তবে মধুপান লীলাগণ। 
তবে টহল রতিলীল। তার পাছে অন্বুলীল। 

অঙ্গবেশ ভোজন শয়ন ॥ 

শুকপাঁঠ পাশাখেল হুর্্যপূজা আদি লীল। 

আনন্দ-সমুদ্রে নিমগন। 

তরু ২৮৫৪ 

সকাঁলবেল! মা যশোদ? শ্রীরাঁধাকে জটিলার গৃহ হইতে 
আনিয়। শ্রীকষ্ের জন্য রদ্ধন করাইতেছেন-_কেননা, 

প্রীরাধার হাতের বান্ন। খাইলে আমযুবুদ্ধি হয়। গোবিন্দদাস 
এই বিষয়ে ছোট ছুইটা পদ লিখিয়াছেন (৯৭ ও ৯৮); 

কিন্ত রায়শেখর উহার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন ( তরু 

২৫৫৬-২৫৬০ )। এখানে শেখরেরও মঞ্জবীভাবের সেবা 

দেখ। যায়-_ 

রোহিণী সহিতে বন্ধন করিতে 

বমিল। রাজার ঝী। 

যোগায় যোগান 

শেখর যোগায় ঘী॥ 

সব সধীগণ 

তরু ২৫৫৩৬ 

গোবিন্দদ্বাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

শ্রীকষের ভোজনের পর-_- 
চরণ সেবন করে দাসগণ 

শেখর করয়ে বা। 

তরু ২৫৫৯ 

শেখর সেব1 করিবার পর পুরস্কার পাইলেন ।__ 

রাইয়ের ইঙ্গিতে যে ছিল থালীতে 

ভুগ্ধল শেখর গিয়!। 

তরু ২৫৬০ 

অনেক ভাল জিনিস রান্নার কথা! শেখর বলিয়াছেন । 

হুতবাং তাহার প্রপাঁদ পাওয়াটাও খুব ভালই হইয়াছিল। 

শেখরের হাতে বাৎসল্যরস খুব ভাল ফুটিয়াছে--গোঁবিন্দ- 

দাসের চেয়েও ভাল । শ্রীরুষ্ণ গোষ্ঠে যাইতেছেন, মা 

ঈাড়াইয়! দেখিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বার বার ফিরিয়! ফিরিয়। 

মার পানে চাহিয়া তাহাকে প্রবোধ দিতেছেন। এব্সপ 

করিতে থাকিলে আর সার! দ্রিনেও গোঠে যাওয়া হইবে 

না। তাই শেখর বলিতেছেন-_-তোমর। কর কি? মাঁকে 

বাড়ীর ভিতর লইয়। যাও না! 

রহিয়া। রহিয়? যাঁয় ফিবিয়। ফিরিয়। চাঁয় 

জননী প্রবোধে বারে বারে । 

শেখর শুনহ বোল কি লাঁগিয়। কর রোল 

মায়েরে লইয়া যাঁও ঘরে ॥ 

তরু ২৫৬৫ 

ইহার পরের পদে দেখি যশোদ1 ঘরে বসিয়া বিলাপ 

করিতেছেন-_ 

হিয়ায় আগুনি ভরা আখে বহে বহু ধারা 

ছুঃখে বুক বিদরিয়] যায়। 

ঘরপর যে ন৷ জানে সে জন! চলিল বনে 

এ তাপ কেমনে সবে মায় ॥ 

ও মোর যাদব ছুলালিয়]। 

কিবা ঘরে নাহি ধন কেনে বা যাইবে বন 
রাখালে রাখিবে ধেনু লৈয়! ॥ 

মায়ের নানান্ধপ আশঙ্কা দুর করিবার জন্য শেখর 

বলিতেছেন-_ 0 



গোবিন্দদাসের যুগ 

বিষাদ না কর মনে কিছু ভয় নাহি বনে 
ইথে সাথী এ শেখর রায় ॥ 

তরু ২৫৬৬ 

শেখর ব্রজবুলিতেও কয়েকটা পদ লিখিয়াছেন, কিন্ধ 

কাঁবা হিসাবে তাহা! গোবিন্দদাসের পদের সঙ্গে তুলনা 
যোগ্য নহে । একটা মিলনের পর্দে তিনি লিখিয়াছেন-_ 

নাসা খগপতি শ্বাস হিলোরি। 

জলদ উপরে দৌঁলে বিনোদ বিজোবি ॥ 

রতি অতি বিপরিত বিলসয়ে কামিনি। 

মন-সিধি সাধই জাগই যামিনি ॥ 

দুহু'-মন-মাঁনস পূরণ ভেলি । 

হরষি সরোঁজ-মুখি সমাধল কেলি ॥ 

বিলাঁসে অলস ভেল ছুহু'জন-গায়। 

শ্রম দূর করতহি শেখর বায় ॥ 

তরু ২৭২৭ 

ইহার সহিত অনুরূপ বিষয়ের গোবিন্দদীসের “কুটিল- 

কটাখ-বিশিখ ঘন বরিখণে, ছুর কর বিবিধ তরঙ্গ” ইত্যাপি 

(২৯৬) পদ তুলনা করিলে বায়শেখর অপেক্ষা কবিরাজ 
যে কত বেশী পাণ্ডিত্য, রসজ্ঞতা ও কবিপ্রতিভার নিদর্শন 

দেখাঁইয়াছেন তাঁহ। বুঝা যাইবে । উপরে উদ্ধত প্রায় 

শেখবের পদে “শ্রম দূর করতহি শেখর রায় ভপিতা হইতে 
তাহার মঞ্জরীভাবের অস্তরঙ্গ সেবার পরিচয় পাঁওয়। যাঁয়। 

কেহ কেহ রায়শেখরকে যোঁড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের 

কবি বলিয়। নির্দেশ করেন । কিন্ত শ্রানিবা ও নরোম 

বৃন্দাবন হইতে মঞ্তরীভাবের সাঁধন। বাংল1দেশে আনিয়। 

প্রচার করার পূর্বে এরূপ ভগণিত। দেওয়। সম্ভব মনে হয় 

না। বঘুনন্দন ঠাঁকুর শ্রীনিবাঁকে বলিয়াছিলেন__ 
তোমার প্রভাবে কৃষ্ণ বহিমুখগণ। 
হইবে সমুখ লৈয়! তোমারি শরণ | 

ভক্তিরত্রাকর, ত্রয়োদশ তরঙ্গ 

তিনি খেতুরির মহোঁৎদবে উপস্থিত ছিলেন স্থতরাং 
তাহার শিষ্য রায়শেখরের পক্ষে গোবিন্দদীসের সম- 

সাময়িক হওয়াই স্বাভাবিক । 

্ীরপ, ্রনিবাঁদ, নরোত্তম প্রভৃতির অন্ঘরণ করিয়। 
৫ত 
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গোবিন্দদান ও রায়শেখর যে বাধাকৃঞ্চের বিলাসের সময়েও 
মঞ্জরীভাবে সেব। করিবার ভাবনা করিয়াছেন, তাহার 
ভিতর বাংলাদেশেন সাধনার ইতিহাসের এক পরম রহস্য 

লুক্ধীয়ত আছে মনে করি । বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনায় 
“যুগনদ্ধ” রূপের ধ্যান ও নায়িকানাধন অপৰিহাধ্য অঙ্গ 

ছিল। চখাঁপদের অ চাষাগণ (ডান্থিনীর সঙ্গ করিতেন । 

আবাদের চিন্পণশুদ্ধপুকরণে বলিয়াছেন যে, ধোপ। যেমন 

মল-বাবহার করিয়াই ন্ধকে নিশ্মল করে বিজ্ঞ বাক্তিও 

সেইরূপ ভোগরূপ মলখবাই মনুক নিশ্মল করিবেন। 

কিন্ত নারীর সঙ্গে অনেক অনেক সাধকের পতন ঘটিয়াছে। 

সেইজন্য নারামঙ্গ পরিহারপর্দক শিজেকেই নাবীভাবে 

রাধাকুদের সেবিকাঁরপে চিপ্কু। করার বাবস্থ। কবিয়। শ্রী্ূপ 

গোন্বামী মঞ্চব'ভাঁবের সাধনার ছার। কাঁমকে বিদুতিত 

করিবার উপায় করিয়াছেন । সাধক মদি এষ্ট দেহটাকে 

ভুলিয়। বাপধারুষের দাসীর দেহকে আপনার বলিয় 

চিন্তা করিতে অভ্ান্ত হন, হইলে দেহাঁভি- 

নিবেশ দূর হয়! শমদ্াগবতে বন্দেব বলিয়াছেন যে, 

“দেহিগণের দেহে অহণপন্ধি অজ্ঞানত। হইতে জন্মে। 

অহংবুদ্ধি হইতেই দেহিগণের পাঞ্গভৌতিক দেহে এই 
দেহ আমার, এই দেহ অপরের এইট ভেদদুরটি হয়। 

এইরূপ ভেদদুিসম্পযপ দেভিগণ অজ্ঞানমূলক অহ্গারের 

ছার! শোক, ভয়, ছ্েষ, লোভ, খোহ ও গর্নে পরিপূর্ণ 
হইয়] সেই অহঙ্গারের দ্বারাই পরস্পর যে নিজেকে বিনষ্ট 

করিছেছে শাঠ1 দেখিতে পায় ন।' (১০1৪1৯৬-২৭)। যপ্দি 

নিজেকে সখীর অনগ] মঞ্চবীরূপে ভাঁবন। কর! যায় তাছ। 
হইলে 'আমার দেহটাই আমি এই বুদ্ধি বিদুরিত হয়। এ 

দেহাশ্মবুদ্ধিই সকল অনিষ্টের মূল। শ্রীরাধারুফের বিলাসে 
সম্তেগ গৌণ- মুখ্য হইতেছে প্রেমভাব। শপ্রীরূপ উজ্জল- 

নীলমণিতে লিখিয়াছেন-__বিদ।না মিথে। লীলাবিলাসেন 
যথ! সুখং ন তথা সম্প্রয়োগেণ স্যাঙ্দেবং রূসিক। বিছুঃ॥ 

রসিকগণ বলেন-_বিদগ্ধদিগের পরস্পর লীলাবিলাসে যে 

সখ হয় তাহ] সস্ভোঁগে হয় না । প্রীজীব গোস্বামীও প্রীতি- 

সন্দর্ভে (৩৭৭) লিখিয়শাছেন-_বিদগ্ধানাঞ্চ যথা বনিতা- 

ম্ুরাগান্বাদনে বাঞ্চা, ন তথ। তৎস্পর্শাদাবপি । রমিকজন 

15. 



৪৪২ 

বনিতাদের ম্পর্শাদি অপেক্ষা অন্গরাগের বর্ণনার 

আশ্বাদনকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন। কবিকর্ণপূর অলঙ্কাঁর- 

কৌস্তভে (৫1১২) দেখাইয়াছেন যে, প্রেম হইতেছে 
অঙ্গী রম এবং শুঙ্গার অঙ্গরস মাত্র । প্রেমরসের স্থায়ী ভাব 
হইতেছে চিত্তদ্রব। দ্রবীভূত চিত্তে কামের স্থান নাই; 

কামোন্সীদনার অবকাঁশ নাই। হ্ত্ররূপে এই কয়টা কথা 

'্মরণ রাখিয়। গোবিন্দদাসের পদ আব্বাদন কর] কর্তব্য । 

গোবিন্দদাপ সাধনার অঙ্গরূপে পদাবলী রচন। করিয়া- 

ছিলেন। তাঁহার পদের রস আম্বাদনের জন্য মঞ্জরী- 
ভাবের উপাসনার মূলস্ক্র অবগত হওয়| প্রয়োজন । 

সাধকের গুরু তাহাকে বলিয়। দিবেন যে, মঞ্জবীদের মধ্যে 

তাহাঁর কি নাম, কি বয়স, কেমন রূপ । গুরু উপদিষ্ট সেই 

মঞ্জরীদেহকেই সাধক তাহার সিদ্ধদেহ বলিয়! জানিবেন। 
প্রীজীব গোস্বামী এই সিদ্ধদেহকে অস্তুশ্চিন্তিত তংস।ক্ষাৎ- 

সেবোপযোগী দেহরূপে নির্দেশ করিয়। নরোত্বম ঠাকুর, 

রামচন্দ্র ও গোবিন্দদান কবিবাজকে পত্রদ্ধারা উপদেশ 

দিয়াছিলেন। সিদ্ধদ্দেছের ভাবন। সম্র্ধে গোপ।ল গুরুর 

পদ্ধতিতে বণিত আঁছে-_ 

সখীনাং সঙ্গিনীরূপামাঁত্ানং বাঁসনাঁময়ীম্। 
আজ্ঞাসেবাঁপরাঁং তত্তদ্রপাঁলঙ্কারভূষিতাম্। 

কৃষ্ণং ম্মরন্ জনঞ্চান্ত প্রেষ্ঠং নিজলমীহিতম্। 
ততৎকথাঁবতশ্চাসৌ কুর্ধ্যাাসং ব্রজে সদ! ॥ 

অর্থাৎ নিজেকে সখীদের সঙ্গিনী, তাহাদের আজ্ঞায় রাঁধা- 

কৃষ্ণের সেবাপরায়ণ। ও তাহাদের মতন বস্ত্র ও অলঙ্কারে 

ভূষিত রূপে চিস্তা করিবে। শ্রীকৃষ্ণকে ও তাহার 
পরিজনকে স্মরণ করিতে করিতে তাহাদের আজ্ঞ। পালন- 

রত হুইয়৷ সদ ব্রজে ( দেহে কিম্বা! মনে ) বাঁস করিবে । 

ব্রজমগ্ডলে মঞ্জরীভাবের সাধন! নাম প্রচলিত হইলেও 

গোম্বামীদের রচনায় এ নাম দেখা যায় না। নবোত্তমের 

প্রেমভক্কিচন্দ্রিকাদিতেও উহার এ নাম নাই। 

নরোতমদ্াসে কয় এই যেন মোর হয় 

ব্রজপুরে অন্থরাগ বাস। 

সখীগণ গণনাতে আমারে লিখিবে তাতে 

তবহি' পূরব অভিলাষ ॥ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

তবে তাহার 'রাগমালানাঁমক গ্রন্থে আছে “মঞ্জরীগণ 

সর্বক্ষণ থাকে রাঁধা সঙ্গে” । কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্ত- 
চরিতাম্বতে বলিয়াছেন-__ 

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন। 

কুষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন ॥ 

কৃষ্ণসহ রাধিকার লীল] যে করায়। 

নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায় ॥ 

বাধার স্বরূপ কষ্ণপ্রেম-কল্পলত। | 

সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা ॥ 

কষ্ণলীলাম্বতে যদি লতাকে সিঞ্যয়। 

নিজ সেক হইতে পল্লবাগ্যের কোটা সুখ হয়॥ 

শ্রীনিবাস ও নরোত্তম এই ভাবের সাধন! হজমগণ্ডল 

হইতে আনিয়া গৌড়বঙ্গে প্রচার করেন। তাঁহাদের 
প্রচেষ্টায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে সামগ্ৰাম্তের (5570)6515) 
যুগের আবির্ভাব হয়। এ ধর্মের আদিযুগে গৌর-পাঁরম্যবাঁদ 
ঘোঁধিত হয়। গৌবাঙ্গই কৃষ্ণ । তিনিই একমাত্র উপাস্য 
এই মতবাদ নরহরি সরকার, বাস্থ ঘোষ, প্রকাশানন্দ 
সরন্বতী প্রভৃতি প্রচার করেন। গৌরাঙ্গ যখন কৃষ্ণ ছাড়া 
আর কিছুই নহেন তখন তাহাঁকে নাগর-রূপেও উপাসন। 
কর। যায় এই মত তাহাদের দ্বারা ঘোধিত হয়। 

বুন্দাবনদাঁস লিখিয়াছেন-_ 

গৌর নাগর হেন স্তব নাহি বোলে। 

চৈ. ভী., ১1১৪।৩০ 

কিন্ত প্রকাশানন্দ সরস্বতী চৈতন্যচন্জ্রীম্বতে ”গৌর- 
নীগরবরের” ধ্যানের কথা লিখিয়াছেন (১৩২ )। 

বাস্ছ ঘে।ষ নাগরভাঁবের পদ রচন। করিয়া আভোগে 

লিখিয়াছেন-__ 

বাস ঘোষ কহে এমন নাগর 

দেখি কে ধৈরজ ধরে। 

ধন্য সে যুবতী ও রূপ দ্নেখিয়। 
কেমনে আছয়ে ঘরে ॥ 

তরু ২১৭১ 

দেবকীনন্দনের পদে পাই--. 



গোবিন্দদাসের যুগ 
দেবকীনন্দনে বলে শুন লে! আজুলি। 
তুমি কিন! জান গোর নাগর বনমালী। 

তরু ২০৮৬ 

লোৌচনের চৈতন্মঙ্গলে ও পদ্দাবলীতে গৌবাঙ্গের নীগর- 
তাবের বহু কথা আছে। শ্রীনিবামের যুগে গোবিন্দ 
চক্রবর্তী নাগরভাব লইয়! পদ রচন। করেন। বাঁধামোহন 
ঠাকুর এ ভাবের কয়েকটা গোবিন্দদাঁস ভণিতাযুক্ত পদকে 
গোবিন্দ চক্রবত্তীর পদ বলিয়াছেন। সেইজন্য আমর! 
গৌরাঙ্গ নাগরভাবের প্রায় সব পদই এ কবিতে আরোপ 
করিয়াছি। বুন্দীবনের গোম্বামিগণ প্রীকুষেরই উপাসন। 

প্রচার করেন। তীহাদের নিকট শ্রীচৈতন্য উপায়, শক 
উপেয়। নরোতম ঠাকুর উভয় মতবাদের মধ্যে সামগন্য 

করিয়া পাশাপাশি কৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গের মৃদ্ি স্থাপন করেন। 
ফাল্গুনী পৃিমী তিথিতে খেতুরীর উৎসবে এ সব শ্রীমৃ্ডির 
প্রতিষ্ঠা উত্সব নিষ্পন্ন হয়। গৌড়মগ্ডলের সমস্ত প্রপাঁন 
বৈষব এ উতমবে যোগ দিয়া এ্রনিবাস-নরোত্তমের 
সামঞ্জস্যকে মাঁনিয়া লইলেন। আর এক দিক্ দিয়া'ও এযুগে 

সামগ্রস্য দেখা যাঁয়। রঘুনাথদাস গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের 
ভক্তদের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি। তীহারই নিকট 
শ্রীচৈতন্তের অস্ত্যলীল। শুনিয়। রুষ্ণদাম কবিরাজ চরিভামুত 
লিখিয়াছেন। এহেন দান গোন্বামী তাহার কোন গ্রন্থে বা 

স্তবে নিত্যানন্দ প্রভর নাম উল্লেখ করেন নাই। আবার 

8৪৩ 

পাণ্ট। জবাব হিসাবে বোধ হয় বৃন্দাবনদাস কোথাও 
রঘুনাথদাসের নাম করেন নাই। প্রীনিবাষ-নবোতমের 
যুগে বোধ হয় জাঞ্বাদেবীর ত্রজে প্রচারের ফলে ব্রজমণ্ডলে 
ও গৌড়মগুলে নিত্যানন। ££ সকল বৈষ্বের ছার! স্বীকৃত 
হইলেন । বিশ্বনাথ চক্রনস্তী ক্ষণধাগীতচিস্তামণিতে প্রতোক 
দিনের গাতে গৌরচন্দ্রিকার পর নিত্যানন্দচন্জ্রিকার পদ 
দিয়ছেন। পরবণ্ডা সঙ্গলয়িতারা ই রীতি অগ্তুসরণ 
করেন নাহ । বিশ্বনাথ চঞঞবন্তী নরোউমের সাধনান 
উত্তরাধিকারী । তিনি ত্রাঙ্ষণ হইয়াও স্তবাগুতলহবীতে 

কায়স্থ শবোভ্তমকে প্রণাম জানাহয়াছেন-- 

গচ্ঠগান প্রথিতায় ওসমৈ 

শমে। নমঃ শলনরোত্মায়। 
ভর্তররাকর, প: ৬৫৯ 

নরোন্ম ১[কুর মং শয়েন ত্রাঙ্ণ শিয়াদের মধ্যে থিজ রায় 

বসস্ক, গোগীরমণ চক্র, রামকুধ। আচাধা, গঙ্গানারায়গ 

চক্রব্], বূপন।ণায়ণ পজাণা ঠ1কুর, রাধারুষ ভট্টাচাধা, 

জনকুম: আচান্য, শঙ্গর ভটাচাধা প্রভৃতির মাম নবোভম- 

বিলামে (১২ বিঃ) পিখিত আছে। শরখণ্ডের বৈগ্ 

নর্রি সরকার ঠাপ, রথুনননন ঠাকুর গ্রভৃতিরও বন 

ব্রাঙ্ষণ শিশু হিল। সাভাদেবী, জাহ্বা, হেমলত] 

প্রতি মহিলীরাও পুরুধদিগকে মহ্ছুধীক্ষা। ধিতে আরস্ 

করেন। 



চতুর্থ অধ্যায় 

সামাজিক পটভূমিকা 

গোবিন্বদা যে গোবিন্দের গান গাহিয়াছেন গোধন 

লইয়। গোষ্ঠে গেলেও তিনি একজন সামন্ত বাজার 

ছেলে। স্থতরাং লামস্ততান্ত্রিক সমাজের ছবির পটভূমিকায় 

তাহার পদাবলী আন্বাদন করিতে হইবে । গোবিন্দদাঁসের 

কৃষ্ণ সন্ধ্যাবেলায় রাজণভাতে যাইয়া! বসেন। সেখানে-__ 

বিচিত্র সিংহাসন রঙ্গ পটাম্বর 

লম্বিত মুকুতা1-দাঁম। 

শোভ' বনি অপরূপ । 

গোঁপ গোপাল সভাজন ছ্বিজগণ 

বৈঠল ব্রজকে ভূপ ॥ ( ১০২) 

সেই রাঁজপভায় মামলা-মোকর্দমার বিচার হইত কিন 

জানি না; তবে আনন্ব-উতসবের হিল্লোল বহিয়। যাইত। 

কোই কোই গায়ত কোই বাঁজায়ত 

নাচত ধরতহি' তাল। 

কোই চামর লই বীজন করতহি 
উজর ধীপ রসাল। 

কনক সম্পূট পর কর্পুর তাল 
চন্ত্র চন্দ্রাতপ সাজ ॥ (১০২) 

বৈছ্যুতিক হাওয়া ও আলে! সেখানে ছিল না; কিন্ত 

বহু দাসদাপী ছিল। তাহাঁর৷ চামর লইয়া! বীজন করিত; 

আর দীপও উজ্জল ছিল। বায়শেখরের একটা পদে 

নন্দমহারাজের সভার বর্ণনা পুঙ্থীন্ুপুঙ্খরূপে দেওয়া 

হইয়াছে। দরবারে যাইবার সময় রুষ্খের বেশভূ্যা 

একবার দেখুন। রায়শেখর বলেন-_ 

শিরপরি লাল জরি বান্ধে যুবরাজ । 
শ্রুতিমূলে কুগুল মনোহর সাজ ॥ 

নাসিকায় নথিনি মোতি ললকায়। 

সুল্ম সৃতল পুন দেওলগায়॥ 

মণিময় হার শেহ কণ্টক মাঁঝ। 

উরপর রতনক পদক বিরাজ ॥ 

কটিহ্' কাটাবি পটুক1 করু বন্ধ । 
ভালহি' শোভিত চন্দন-চন্দ | 

হলধর ধরু কর চলু দরবার । 

আগে পাছে যাঁয় কাছে দাঁস পরিবার ॥ 
তরু ২৬৯২ 

শ্রীকঞ্ণ যদি মাথায় লাল জরির পাগড়ী বাধিয়া কোমরে 
কাটাঁরি ব। দা ( তরবাঁরির বদলে ) লইয়া অনেকগুলি 

ক্রীতদাস আগে পাছে করিয়া আমাদের সামনে আসিয়া 

উপস্থিত হন, তাহ! হইলে আমরা সম্ত্রমে তাহাকে কুনিশ 

করিব বটে, কিন্তু আমাদের কানাই বলিয়া চিনিতে 

পাঁরিব না। বায়শেখর-বধিত রাজসভায় গুণী কালোয়াতের! 

গান করিতেছেন, সুন্দর বাগ বাজিতেছে, নর্তঁকের] খঞ্জন- 

গতিতে নাচিতেছে। তাহার পর-_ 

পেটমোটা ঠেট। ভাট গান বাগ্য রাখি নাট 

কায়বার পড়ে তড়াবড়ি। 

কায়বার মানে কায়বাঁর্। বা গ্ঁতি। তাঁর পর বিদূষকের 
মজ! করিবার পাল! । 

আিয়া ভাঁগ্ডের ঠাট জুড়িয়া বিনোদ নাঁট 

দৌহে মিলি করে হুড়াহুড়ি ॥ 

ভাঁটে ভাটে কাঢাকাট়ি মারামারি পাঁড়াপাড়ি 

কৌতুক দেখয়ে মভাজন ॥ 
এই সভা শুধু কৃষ্ণ-বলরামের মনস্তপ্টির জন্য । কেননা, 

রাঁজপ্রাসাদের ভিতর হইতে যেই খবর আসিল যেরাত্রি 
হইয়া যাইতেছে, অমনি রাঁজসভাঁর সমাধান অর্থাৎ সমাপ্তি 

ঘটিল। 

তবে ত দেখিয়া রাঁতি রক্তক আপিয়৷ তথি 

কহিল রাজার কানে কাঁনে। 

মাতা পাঠাইল মোরে নিতে রাম দামোদরে 
তুরিতে করহ সমাধানে ॥ 

তর ২৬৯৬ 



গোবিন্দদাসের যুগ 

র'য়শেখর এ যে রক্তকের নাঁম করিলেন, তিনি হইতেছেন 
কজন চেট॥ তাহার পরিচয় সতীশচন্দ্র রাঁয় মহাশয় 

পারেন নাই। তাহার পরিচয় পাওয়। যায় 
রূপের ১৫৫০ গ্রীষ্টাবধে লিখিত কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকায়। 

্রস্থখানির সারাংশ নীচে দিতেছি । দেখিবেন রূপ 
মনাতন হুসেন শাহের মন্ত্রীক্ূপে সামন্ত বাজাদের পরিবারে 

যেমনটা দেখিয়াছেন ঠিক তেমন পরিবেশেই প্রীরুষ্ণকে 
ভবন করিয়াছেন। 

শ্রীকূপ এ গ্রন্থের প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণের পরিবার বলিতে 

বুঝাইয়াছেন (১) গোপবল্লভ পধ্যায়ভুক্ত (ক) বৈশ্ঠ, 

ধাহারা গোরম ব। ছুপ্ধ দ্বারা জীবিকা অজ্জন করেন, 

(খ) আভীর, ধাহারা শুত্রজাতীয় ঘোষ-উপাধিক, গো- 
মহিষ পালন করেন, ও (গ) গুষ্ছর--যাহারা আভীর 

হইতে কিছু নিম্নস্তরের, ছাগাদি পশু চরাইয়। জীবিক। 

অজ্জন করে-তাহারা গোষ্ঠের প্রান্তপীমায় থাকে; 

(২) বিপ্রঃ এবং (৩) বহিষ্ঠ অর্থাৎ কারুশিল্পের ছ।র! 

যাহার রোজগার করে। ব্যাপকভাবে বলিতে গেলে 

ধাহার! ত্রজে বাস করেন তাহারাই শ্রীকুষ্ণের পরিবাঁর। 
কিন্তু সঙ্কীর্ণ অর্থে উহ! আট শ্রেণীর ব্যক্তিকে বুঝায় 

--পিতাঁমহ প্রভৃতি পৃজ্য ব্যক্তি, ভ্রাতা ভগিনী, স্তবনীয় 

ব্যক্তি, দাস, শিল্পী, দাসী, বয়ন্য ও প্রেয়লী। নন্দ 

মহারাঁজার দাড়ি বা কুচ্চ তিলত ডুূলিত অর্থাৎ কাঁচ।- 

পাকা। তাহার ছুইজন বড় ভাই আছেন, নাম 

উপনন্দ ও অভিনন্দ। ছোট ভাই ছইজন- নাম সম্নন্দ ও 

নন্দন। সন্নন্দের অন্য নাম সুনন্দ, তিনি ফ্যাশনেবল লোক, 

কেনন' প্রক্প তাহার লঙ্বা৷ দাড়ির বর্ণনা করিয়াছেন। 
সে যুগে যেসব হিন্দু রাঁজপুরুষদের অন্থকরণে বড় দাড়ি 

রাখিতেন তাহার] নিশ্চয়ই ফ্যাঁশন-ওয়াল। লোক । কৃষ্ণের 

মাতামহ যশোদার পিতা স্থমুখ্ লম্বা! দাঁড়ি রাঁখিতেন। 
কতখানি লঙ্কা তাহাও শ্রীক্ধপ বলিয়াঁছেন__দীর্ঘ শহ্খবৎ 

শ্বেতশ্শ্র। এই স্থমুখের ছোট ভাই চারুমুখ_তাহাঁরই 
পত্বী ইতিহাঁস-প্রসিদ্ধ জটিল । 

প্রীকষ্ণের দাসদাসীদের একটু খবর দেওয়! যাক। 

প্রথমে তাহার বিট হইতেছেন কড়ার, ভারতীবন্ধ, গন্ধতেদ 

[আট কী নি 

ক্স ঞে 

০১৮ 

প্রভৃতি । প্রথমৌক্ত দুইটা নাম উজ্জলনীলমণিতে আছে 

(পৃঃ ৫০ ) এব" বিটের কি কাঁজ তাহা ও বল। হই্য়াছে। 
বিটের! বেশ-রচণায় পটু। আর তাহার চেয়েও বড় গুণ 
এই যে তাহারা কামতন্্কলাবেদী অর্থাৎ সত্রীবশীকরণের 
জন্য মস্ত্রোষধি প্রয়োগ করেন । এবপ সেবক ন। থাকিলে 

রুফের পক্ষে গোপীধমাজেন একাধিপতা কর! চলে কি 
করিয়া! তারপর রূজের যুবরাজের অনেক গুলি চেট ও চর 

আছে । চেটের। চর শহেন, তবে চরের মতন গুটকম্মা। 

শরুষ্ের চরদের সম চতুগ্। চারণ, কামান ও পেশল। 
ইহার] নানাবিধ বেশ ধরিয়। গুপুভাবে গোপ-গোপীদের 

মধ্যে বিচপণ করেন । চেটদর কাজ হইতেছে গুঢরূপে 

গোপনীয় ক।জ কণা_'সন্ধানচতুবশ্চেটো  গুঢ়কন্ম। 

'প্রগল্ভধী:' ( উজ্ল, পুঃ ৪৯ 1 কুষ্গণে(দেশদীপিকায় 
ভদ্র, তৃঙ্গ 4, মাদ্ধিক, গাঞ্ধিক, পক্তক, পও্ক, পরী, মধুক, 

মধুব্রত, শালিক, তালিক, মাঁলী, মানধর ও মালাধর--এই 

এত গুলি চেটের ন।ম পাণ॥। যায়। এতগুলি গুধ্চচর না 

থাকিলে ধময়-মঙন সব দরকারী খবর জানিম়। অভিনার 

প্রতির বাবস্থ। কর। যাইবে কি করিয়া! যোড়শ শতাব্দীর 

সামন্ত শ্রেণী ভক্ত ব্যক্তিপ। শিশ্চয়ষ্ট খুব বেশী পান খাইতেন। 

গোবিদদাসের বাধ শেম বাঠিতে বিধায় লইবার পূর্কে 

শ্রকুধ্। ভাহাকে কিপুর তাগল বদন ভি দে়লি' (৫৬) 
দেখিয়া আমার খুব আশ্চধ্য মনে হইয়াছিল। পরে 

শ্রীরপের রুষগণোদ্দেশে দেখিলাম যে শ্ীকুফের তাখ,ল- 
সেবায় মিধুক্ত লোকদের মধো দশ জনের নাম দিয়! 

প্রশ্ৃতি বল। হইয়াছে । মে যুগের সাধারণ লোকের 

নাম কেমন ধরনের ইহাদের নান হইতে ধারণ। 

কর। মাইবে-_পল্পব, মঙ্গল, ফুল্প, কোমল, কপিল, 

সুবিলান, বিলাল, রসাল, রসশালী, জদ্ধল। ষোড়শ 

শতাব্দীতে জল যোগাইবার জন্য বড়লোকের! অনেকগুলি 
দাদ বাখিতেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্য ছিল পয়োদ, বারি 

প্রভৃতি দাসেরা। রাজপুত্র বাড়ীর অন্য লোকেদের সঙ্গে 

এজমালি ধোপা দিয়! কাপড় কাঁচান ন1। তাছার 

থানরজক বা বগ্নসেবক দুইজনের নাম সারঙ্গ ও বকুল। 

তাহার নাপিতও আলাদা! । শ্ররুষ্ের স্বচ্ছ, সুশীল ও 

৬ 

হত 
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প্রগুণ নামে তিনজন নাপিত ছিলেন। ষোড়শ শতকে 

নাপিতের কাঁজ শুধু চুলদাড়ি কামানে! ছিল. না। শ্ররূপ 
লিখিয়াছেন যে, তিনজন নাপিত শ্রীকৃষ্ণের কেশসংস্কার, 

ঘেহমর্দন, দর্পণদান, কেশনজ্জা প্রভৃতি কাধ্য করেন। 

শ্রকুষ্ণের বর্ণনায় সব সময় দেখিবেন যে, তাহার াচর চুল 
বা কুঞ্চিত কেশ। এটা সম্ভব হয়কি করিয়া তাহা এ 

তিনজন নাপিতের অন্যতম কর্তব্য কেশসজ্জা হইতে অনুমান 
কর যায়। 

সেকালে বড়লোকদের খাঁওয়। বা অন্য কাজে বসিবার 

জন্য পি'ড়ি বহিয়! লইয়া যাইবার খাঁস চাকর থাঁকিত। 

শ্রীকৃষ্ণের এ কাঁজের চাঁকর দুইটার নাম বিমল ও কমল। 

যুবরাজের মহলে গৃহমার্জন, গৃহসংস্কীর, গৃহলেপন, দুপ্ধাদদি 
আনয়ন প্রভৃতি কাজের জন্য কয়েকটা পরিচারিকা 

ছিলেন। তাহাদের নাম- ধনিষ্ঠ।, চন্দনকলা, গুণমালা, 

রতি প্রভা, তরুণী, ইন্দুপ্রভা, শোভা বস্তা প্রভৃতি | 

গৃহলেপন কথাটা বিশেষ মূল্যবাঁন্। ইট বা পাথর দিয়। 
যে সব বাঁড়ী তৈয়।রী কর! হইত তাহাতে লেপন করিবার 

দরকার হইত না। অধ্যাপক তপনকুমীর রায়চৌধুরী 
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লিখিয়াছেন--£11)6 50010 1021)51005 02501106011) 
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2%15020 11) 001: 791100০০200 11 161103 0£ ১৪11101 

81017162006016 01 0£6061)61: 51111 01019 11) 11086109- 

0০1 (পৃঃ ১৯১)। তিনি কবিকম্কণের চণ্ডীর কালকেতুর 
পাথরের প্রাসাদের কথ। উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, 

কবি ভুল করিয়৷ সত্য কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন__ 

পাথরের প্রানাদের উপর 

“চারি হালা খড়ে বিশাই ছায় চারি পাঁট” ( পৃঃ ৬৪) 

অর্থাৎ কবি খড়ের ঘরের সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন, কাজেই 

পাথরের রাজবাড়ীরও খড়ের ছাদ । শ্্রীরূপ অবশ্ঠ গৌড় 
নগরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের প্রাসাদ দেখিয়াছিলেন। 
১৫২৬ খ্রীষ্টীবে হুসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহ যে সোন। 

মসজিদ নিম্মাণ করেন তাহার দৈর্ঘ্য ১৭০ ফিট, প্রস্থ ৭৬ 
ফিট এবং সব চেয়ে আশ্চধ্যের ব্যাপার যে তাহার দেওয়াল 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

৮ ফিট বা দেড় মাহুষ চওড়া (170721191 08566601 

[], পৃঃ ১৯২)। ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে সিবাষিয়াঁন ম্যানরিক 

গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে যাইয়] শুনিতে পান যে, 
একটি ফাঁপা দেওয়ালের মধ্যে তিনটা তামাঁর পাত্রে তিন 

কোটী টাক মূল্যের জহরত পাওয়। গিয়াছিল (1,0572015 
০ 0300] 8120 781)00029 পৃঃ ৪৩)। মুকুন্দরামের 

সমসময়ে মাঁনসিংহ বোহটাসে পাথরের বিরাট দুর্গ নিশ্মাণ 
করেন। স্থৃতরাঁং তপনবাবু যে বলিয়াছেন আঁকবরের যুগে 

পাথরের বাড়ী বাংলাদেশে তৈয়ারী হইত ন] তাহ অভ্রান্ত 

বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যাহ হউক, প্রীরপবণিত 

শ্রীকষ্ণের মহলে কোন কোন ঘর হম্নত কাচ! ছিল; তা 

সেগুলি লেপন করার প্রয়োজন হইত। 
শ্রীরূপ শ্রাকৃষ্ণের জন্য যাহার] সুগন্ধ দ্রব্য জোগাইত 

তাহাদের নাঁম করিয়াছেন__স্থুমনা, কুহমোলাস, পুষ্পহাঁস, 

হর, স্ুবন্ধ, কপ্পূর, স্থগন্ধ ও কুন্থুম। এই আটজন লোক 

দিনরাত পরিশ্রম করিত নানারকম ফুলের নিধ্যান হইতে 

স্থগন্ধি তৈল, আরক প্রভৃতি তৈয়ারীর কার্যে । বড়- 

লোকদের বাড়ী এই শ্রেণীর লোকের! নিযুক্ত হইত। 
কিন্তু মধ্যবিত্ত লোকের! বাঁজারের গন্ধবণিকের নিকট 

হইতেও স্থগন্ধি দ্রব্য খরিদ করিতেন। নিমাই পণ্ডিত 

বাজাবে বেড়াইবার সময় গন্ধবণিকের ঘরে যাইয়। 

প্রভু বোলে আরে ভাই! ভাল গন্ধ আন। 

দিব্যগন্ধ বণিক আনিল ততক্ষণ ॥ 

“দিব্যগন্ধ” কিরূপ তাহাঁও গন্ধবণিক্ বলিতেছেন__ 
আজি গন্ধ পরি ঘরে যাঁহত ঠাকুর। 

কালি যদি গায়ে গন্ধ থাকয়ে প্রচুর ॥ 
ধুইলেও যদি গায়ে গন্ধ নাহি ছাড়ে। 
তবে কড়ি দিহ মোরে যেই চিত্তে পড়ে ॥ 

চৈ. ভা, ১1৮১২৪-৫ 

স্বগদ্ধি হিসাবে মুগম্দকন্বরীর বাবহার হইত। 

গোবিন্দদাঁস বছ স্থলে ম্বগমদের দ্বার! শ্রীরাধার বক্ষস্থল ও 
চিবুক চিত্রিত করিবার কথ। লিখিয়াছেন__ 

উরপর লেখই মৃগমদ চিত্রক পাতে ( ৫৬) 



গোবিন্দদাসের যুগ 

চিবুকহি মুগমদ-বিন্দ (৫৬) 
উরপর লেখই মবগমদ চিত্র নিশান (৮৫)। 

শ্রীরূপ বলেন ষে, শ্রীকৃষ্ণের খাস দঞ্জি ব। বেশকারী 
ছিল। তাহাদের নাম-__প্রেমকন্দ, মহাগন্ধ, সৈরিন্ধ, মধু, 
কন্দল ও মকরন্দ। তাহার কাপড়-চোপড় ধুইবাঁর জন্য 

সুমুখ, ছুল্প ভ, রঞ্জন প্রভৃতি নিযুক্ত । শ্রীকৃষ্ণের দুইজন খাস 
হড্ডিপ বা! মেথরও ছিল-_তাহাঁদের নাঁম দুইটা খুব ভাল 
__পুণ্যপুঞ্ক এবং ভাগ্যরাখি | তাহার ম্বর্ণকারও আঙ্গাদ]!। 
বোধ হয় গোপীদ্দিগকে প্রায়ই উপহার দিতে হইত বলিয়। 

তাহাদের হাতে সব সময়ই কাজ থাকিত। ন্বর্ণকাঁরদের 
নাম বঙ্গন ও টহ্কন। তাহার কুম্তকাঁরদের নাম 

পবন ও কন্মঠ। বর্ধকী ও বদ্ধমান তাহার খটা, শকট 

ও আপবাঁব-পত্র তৈয়ারী করিতেন-_নিশ্চয়ই তাহারা 

সত্রধর বা ছুতার। কুণ্ত, কাঠ্োল, কর, কটুল প্র্টতি 
ভৃত্যগণের দ্বার কারু-শিল্পের কাজ, যথা__দড়ি তৈয়ারী, 

মন্থনদগ্ড, কুড়ুল, পেটি, শিক। প্রভৃতি ভৈয়ারী করান 

»ইত। 
সামন্ত-সমাজের বড়লোকেরা চাঁরু-শিল্পেরও যথেষ্ট 

উৎসাহ দিতেন। তাহাদের নিজের নিজের গায়ক, নর্ভক, 

চিত্র-অন্কনকারী প্রভৃতি থাকিত। শ্রীকৃষ্ণের কলকগ, 

সক, স্বধাক, ভারত, সারদ, বিগ্যাবিলাস, রপদ প্রন্থুতি 

সেবকের1 সঙ্গীতের তান ধরিয়া থাকিতেন। স্বধাকর, 

স্থধানন্দ, সাঁনন্দ প্রভৃতি সেবকেরা চতুঃষষ্টি কলাতেই কুশল, 

তবে বিশেষ করিয়। ইহার] মুদঙ্গবাঁদনে পারদর্শী | চন্- 
হাঁস, ইন্দুহাস, চন্দ্রমুখ প্রভৃতি নর্তনকার্যে নিযুক্ত । 
এতগুলি কলাঁকাঁর কখন কখন নাঁটক অভিনয় করিতেন 

কিন। তাহা শ্রীর্ূপ লেখেন নাই। তবে সংস্কত নাটকের 
অভিনয় প্রচলিত না! থাকিলে তিনি দাঁনকেলিকৌমুদী, 
বিদগ্ধমাঁধব ও ললিতমাধব লিখিতেন না। রঘুনাথধান 

গোস্বামী 'ানকেলি-চিন্তামণি, কবিকর্ণপৃর “চৈতন্তা- 
চত্দ্রোদয় নাটক+ ও গোবিন্দদাস কবিরাজ “সঙ্গীতমাধব 
নাটক” রচন। করিয়াছিলেন। এসব নাটক নিশ্চয়ই 
অভিনীত হুইত। নিমাই পণ্ডিত নবদ্বীপে অস্বৈত আচাধ্য, 

হনিদাল ঠাকুর প্রভৃতি প্রধান প্রধান ভক্তকে লইয়া 

9৪8 ৭ 

তাহার মেমোৌমশাই চক্্রশেখবের বাড়ীতে কক্সিনীহরণ, 
ভিনয় করিয়াছিলেন। (চৈ. ভা, ২২৮) 

ষোড়শ শতাব্দীর সামস্তশ্রেণীর অভিজ্জাতবর্গ এত ঘে 
সেবক-পরিচারক প্রতি রাখিতেন, তাহাদের বেতন 

দিতেন কি করিয়া? মগদ মাসিক বেতন দেওয়ার 
বেওয়াজ যে একেবারে ছিল না তাহা নহে । শীমস্ত তাহার 
শিক্ষক জনাদন পণ্তিতকে মানিক বেতন দিতেন। তাই 
তিশি নলিতেছেন-_- 

ছয়মাম আছি আমি জীবিক। ন] দিলে। 

নান। যুক্তি করিবেক সেবক সকলে ॥ 

চৈ ভা. 28 

কিন্তু অধিকা'শ সেনকেণ জণ্া জমি নিদিষ্ট ছিল। 

তাহাঁর। সেই জমি চাষ করিয়। ব। ভাগে চাষ করাইয়া 

যাঁচ। পাইত তাহ। দিয়া ভাহ।দের সংলাব-যাত্র। নির্বাহ 

করিত । মুকুন্বরাম লিখিয়।ছেন যে-- 

রাঁজ] বলে কোটালিয়। খাও পুত্তিভূমি। 

দেশের বারত। বেট। নাহি পাই আমি ॥ 

অদ্দশতাব্ী পূর্নে আমাদের ছোঁটবেল।তেও দেখিয়াছি 
যে, আমাদের ধোঁপ।, নাপিত, কামার, কুমার প্রভৃতির 

সেব। পাইন্ডে পম়স। ল।গিত না) কেনন1! আমাদের 

পূর্পুরুষেরা তাহ।দিগকে জমি দিয়া গিয়াছিলেন 

শ্রুষ যে একজন করদ রাজার ঘরে প্রতিপ|লিত 
হইগাছিলেন একথ। গ্রব্ূপের হষ্টি নহে । শ্রমস্তাগবতেও 

ইহ। আচ্ছে। শ্ররুষের জন্মের পর দিন নন্দ অলঙ্কারে 

পরিশেভিত নিযুতসংখ্যক গাভী ও বদ্রসমূহ "ও ন্ুবর্ণজলে 

রগিত বন্গসমূছের দ্বার। আবুত সাতটা তিলপর্বাত ত্রাক্ষণ- 
দিগকে দান করিলেন (১০1৫।৩)। ব্রজধামের গাভী, বৃষ 

ও বৎসসকল হরিদ্র। ও তেলে উপলিপ্ত এবং বন্ধ ও স্বর্ণময় 

মাল্যের ছারা পরিশোভিত হল ব্রজবানী গোঁপেরা 

মহামুল্য বগ্ন, আভরণ, কঞ্ঠুক (জাম।) ও উফীষের 

(পাগড়ী) দ্বারা বিভূষিত হুইয়। নাঁনা প্রকার উপহার 

হাতে লইয়! নন্দের ভবনে আদিলেন (১০1৫।৭-৮)। তারপর 
একদ্রিন নন্দ গোপগণকে গোকুল বক্ষ! করিতে নির্দেশ 

দিয়। কংসকে “বাধিকাং করং দাঁতুং*_ বাধিক দেয় কর 



৪8৪৮ 

দিবার জন্য--মথুরায় গমন করিলেন (১০৫১৯ )। এই 

বর্ণন। পড়িয়া আর কোন সন্দেহ থাকে ন| যে, নন্দ একজন 

ছোটখাটে। করদ বাজ! ছিলেন । 

ষোড়শ শতাব্ীর বৈষ্ণব সাহিত্যিকগণ আর একটা 

বিষয়ে সামস্ততান্ত্রক শাসকদের আচার-ব্যবহার শ্রীকষ- 

লীলায় আরোপ করিয়াছেন। এটা হইতেছে স্ত্রীপুরুষে 

মিলিয়া একজে পানোন্ত্ত হওয়|। দেশের জনসাধারণ, 

এমন-কি মধ্যবিত্ত লোকেরাও, ম্গ্পান কর। দোঁষাঁবহ মনে 

করিত ন।। শ্রীচৈতন্তভাগবতে দেখি ছুষ্ট পাষণ্ড লোকের 

নিমাই পণ্ডিতকে অপবাদ দেওয়ার জন্য বলিতেছে__ 

কেহো৷ বলে, 
আরে ভাই! মদির। আনিয় 

মতে রাত্রি করি খায় লোক লুকা ইয়া ॥ 
চৈ. ভা, ২৮ 

প্রতাঁপাদিত্যের রাঁজসভায় আনুমানিক ১৬০০ খ্রীষ্টাঝে 

বসন্ত রাঁয়কে হত্যা করার দ্িন মগের শ্রোত বহিয়। 

গিয়াছিল (ন্. 9. ]া, পৃঃ ২২১) জগাই মাধাইয়ের 
মগ্কপান বিনে আর নাহি যায় কাল? ( চৈ. ভা.১ ২৩ )। 

তাস্ত্রিকির। মগ্যপান করিতেন (এ, ২১৯ )। বাংলার 

মুমলমান আমীর ও ওমরাহেরা প্রচুর মদ্যপান করিতেন 
(90190180217 ৬ 019£25 212 [17095 00112170915, প্রথম 

খণ্ড, পৃঃ ১৭০ প্রভৃতি )। মানমিংহের পুত্র জগৎসিংহ 

খুব বেশী মদ্যপান করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন (নু. 9. 
পৃঃ ২১৩ )। 

শিবাঁনন্দ সেন প্রতিবৎসর বহু গোঁড়ীয় যাত্রীকে রাস্তা- 
থরচ দিয়া পুরীতে লইয়৷ যাইতেন। তাহার পুত্র কবি- 

কর্ণপুরের বড়লোকদের জীবনযাত্রার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় 
ছিল। ক্বিকর্ণপূর তাঁহার তিনখানি গ্রন্থে_আনন্দ- 
বুদ্দাবনচন্পু ( ২০।১৬৫ ), অলঙ্কারকৌত্তভ ও কৃষ্ণাহিক- 
কৌমুদীতে- শ্রীকষ্ণের গোঁপীগণ-সহ মধুপানলীল। বর্ণন। 
করিয়াছেন। অলঙ্কারকৌনস্তভের একটী শ্লোকের (61১৫) 

অন্থবাদ দিতেছি__রাঁধামাঁধবের মধুমদজনিত ক্রীড়। কি 
পরম উৎকর্ষই না পাইল! তখন উভয়ে উভয়ের কোলে 
টলিয়! পড়িতে লাগিলেন । অপ্রয়োজনীয় কথাও কানে 

গোবিন্বদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

কানে বলিবার সময় গালে একসঙ্গে একশট] চুম্বন করিতে | 
লাগিলেন। একের ক্বন্ধে অপরের ভুজছয় নিক্ষিপ্ত হইতে 

লাগিল। উভয়ের মুখে উভয়ে মাধ্বীক প্রদানপূর্কক 
পানকাধ্য আরম্ভ করিলেন। 

কৃষ্ণাহিককৌমুদ্রীতে তিনি বিস্তৃতভাবে পানলীল। বরন! 
_ করিয়াছেন ( ৬।৩৮-৭০ )। উহাতে আছে ষে, বুন্দাদেব' 

বৈদুধ্যমণিখচিত এক বেদীতে জ্যোৎন্গার মতন শুত্র এক 

চীনবস্ত্র বিছাইয়া তাহাঁর উপর স্ষটিকময় পাঁনপাত্র গুলি 
ও মধুকুস্ত রাখিলেন। মধুর সঙ্গে উপদংশ অর্থাৎ চাঁট৪ 
আনা হুইল (২1৩৯ )। কর্ণপূনের কাব্যে দেখিতেছি 

শ্রীকৃষ্ণ নিজের মধুর চষকটি ধরিয়! শ্রীরাধার মুখের কাছে 
লইয়! বলিলেন, “তুমি পান করিয়া আমাকে দাও” 

(৬1৫০)। গোপীরা মধু পান করিবার পর তাহাদের 
অস্থানে লজ্জা, অবিষয়ে রোদন, হেতুশুন্য বিবাদ, নিফারণ 

ভয়, অহেতুক বিষাদ, সঙ্গতিশৃন্য বাক্য প্রয়োগ, উদ্দেশ- 

শৃন্য দর্শন ইত্যাদি উপস্থিত হইল (৬1৫৭) বাক্য- 
সমূহের বর্ণচ্যুতি, বাঁকৃরোধ, চিত্তের অস্থিরতা, অলপ চক্ষু- 
সমূহের সময় সময় প্রসারণ, অঙ্গের কম্পন, বুদ্ধিভ্রম, পুনঃ 
পুনঃ হাস্য, ক্রোধ, সম্তভোষ, জড়তা, মৌন ইত্যাদি 

বিশেষ বিশেষ ভাবসমুহও তখন প্রকাশ পাইতেছিল 
(৬৫৮ )। 

গোবিন্দলীলাম্বতেও মধুপানের বিশদ বর্ণন। আছে। 

তবে কবিকর্ণপৃব এ লীলা'রাত্রিকালের'বলিয়! লিখিয়াছেন, 

আর কৃষ্ণদান কবিরাজের গোবিন্বলীলাম্তে মধ্যান্থে 
মধুপানের ফলে গোপীদের বাক্যে গদ্গদতা, গমনে 

ব্থলিতত, কেশ ও বসনে শ্রস্ততা, নেত্রকোণে অরুণতা, 
বদনে স্গদ্ধিতা, নয়নে উদ্,এঁতা, পরিহাদবচনে প্রক্ষুটতা, 
দৃষ্টিনিক্ষেপে ভ্রমিততা। দেখ! দিল (১৪১০১ )। একজন 
নবীন। কিশোরী মধুপাঁন করিয়! বলিতে লাগিলেন__ 

ললল ললিতে পপপ পশ্ঠ রাধাচ্যুতৌ 
সসস সহ বে। মমম মগ্ুলৈভ্রম্যতঃ | 
বিবিবি বিপিনং মমম মহীচতাভ্যাং সমং 
গগগ গগনং ললল লম্বতে হা কথম্ ॥ 

(১৪1১৪; 



গোবিন্দদীসের যুগ 

ইহার অবিকল অনুবাদ পদকল্পতরুর ২৬3১ পদে করা 

হইয়ীছে-_ 

নবীন কিশোরী সখী নব মধু-পানে। 
মদোদ্রেকে ভ্রান্ত নেত্র প্রলপে তখনে 

ললল ললিতে পপ পশ্ঠ রাধাচাতে। 
সসস স সকল মণ্ডল সামাইতে | 

বিবিবি-বিপিন মম-মহির সহিতে। 

গগগ গগন কেনে ললল-লম্বিতে ॥ 

পদটাতে ভণিতা নাই; তবে মনে হয় যছুনন্দন দাসের 

অনুবাদ-কেনন। তিনি গোবিন্বলীলামুতের অনুবাদ 

করিয়াছিলেন । উজ্জ্লনীলমণির (১১৮৮) একটা শ্লোকেও 

দেখা যায় যে, বাধ! মুরলী বলিতে বলিতে রলী রলী, 
হন্সথন বলিতে থন থন, ললিতার লিত1 লিতা ও ভজতের 

জতে জতে শব অত্যন্ত প্রয়ামের সঙ্গে উচ্চারণ 

করিতেছেন। কিন্তু এরূপ যে মধুপানের ফলে হইয়াছে 

এমন কথ। স্পষ্ট করিয়! লেখা নাই । গোবিন্দদাসের (৭৮) 

পদে মধুপানের কথ! বেশ স্পষ্ট করিয়াই বল! হইয়াছে__ 

সহজেই প্রেম মধুর মধুরাঁধিক 
তাহে পুন মধুপাঁন বাদ। 

ঢুলি ঢুলি পড়ত খলত অবলাগণ 
ঘু-ঘুমে ব-বধ না পাঁরি। ইত্যাদি 

কবিকর্ণপুর "ও রুষ্দাস কবিরাঁজের গ্রস্থের মধুপানের 

কথ! ন। মিলাইলে এই পদের ব্যগ্তন৷ বুঝ যায় না। 

শ্রীরপ গোন্বামী শ্রীরুষ্চ ও শ্ররাঁধাকে স্থবৃহৎ 
পরিবাঁরভূক্ত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। নন্দ তাহার 

চার ভাইয়ের সঙ্গে একসঙ্গে বাস করেন। শ্রীকৃষ্ণের 

পিতৃব্য-কন্তাদের নাম--রেমা, রোমা ও স্থবেম। | শ্রংরাঁধার 

পিত৷ বুষভান্গর তিনটা ভাই--রতুভান, স্থভাঙ্থ ও 

ভাঙ্। শ্রীরাধার বড় ভাই হইতেছেন শ্রীদাম, ছোটবোন 

অনঙ্গমঞ্জরী। বাধার শ্বশুরের নাম বুক, পতির নাম 

অভিমন্চ্য, দেবরের নাঁম ছুর্শদ । ননদ্র নাঁম কুটিল] 'সদ! 

ছিত্রবিধায়িনী”। শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীরাধারও দাসী আলাদ]। 

তাহাদের নাম রত্বলেখা, কলাকেলী ও মঞ্ুলা (১৮১ )। 

দুইটী নাপিতের মেয়ে-_সুগন্ধ। ও নলিনী, দুইটী রজককন্যা 

৫৭ 

৪99৯ 

_মঞ্জিষ্ঠ। ও রঙ্গরাগা, ছুইটী দৈবজ্ঞ| _মাস্ত্িকী ও তাস্ত্রিকী, 
ছুইটা ইডিডপকন্তা! বা মেথরাণী--ভাগাবতী ও মঞ্ুপুণ্যা 
শ্রীবাধার পেব। করেন। সেকালে প্রত্যেক বড়লোকের 

বাড়ীছুই-একজন কবিয়। জোতিষী বা দৈবজ্ঞ থাকিতেন। 
মানসোল।সে' রাজার দৈবজ্ঞ প্রতিপালন করার কথ। 

আছে। অষ্টাদশ শতাঝটর ইউরোপের কোন কোন 
সন্্ান্ত মহিলাদের যেমন নিগ্রে। দা1নগামী খ|কিত, তেমনি 

শ্রীরাধার তিনটা পুলিন্দ নামক অসভা পার্বতাজাতির 
সেবিকা ছিলেন । তাহাদের নাম ভূঙ্গী, মল্লী ও মতজী। 

গোবিন্দলীলামুতভে (১০৯২) মল্ী ও কঙ্গীর উল্লেখ 

আছে । ইঠাঁর ছাড় তুঙ্শী, পিশার্ী, কনকন্দলা নামে 
কিন্করী সবসময়ে বাঁধার কাঁচে থাকিতেন। রাধারও চেটা 

ও বিট। ছিলেন । চৈদ্জিণী নামে চিত্রকাবিণী বাধার জন্য 

ছবি আ্বাকিতেন। খসোহাসা, গুণতৃঙ্গ। ও সবুর! বিশাখার 

রচিত গীতসক্ল গান কপিয়। বাঁদাকষের মনোরঞ্জন 

করিতেন । 

এইবার শ্রূপের বর্ণন। অন্থসাবে শ্রালাধার সথীদের 

কথ] লিখিতেছি। গোবিন্দদাস শ্রীরাধার মানলীলায় 

ললিত। (৪৮৬ ), বিশাখ। (৪৮৭ ), চিত্র! (৮৮৮ ), চম্পক- 

লত। (৪৮৯), রঙ্গদেবী (৪৯০), সুদেবী (৪৯১ ), তুজ- 

বিছ্য। (৪৯২১) ও ইন্পুবেখার (৪৯৩) মান ভাঙ্গাইবার 

প্রয়াস বর্ণন। করিয়। পদ লিখিয়াছেন। শ্রীরূপ ইহাদের 

প্রত্যেকের রূপ, গুণ ও বয়সের বর্ণন। করিস্পাছেন। হারা 

সকলেই বিবাহিত1। ললিত। প্রভ়তির পতির নাম 

ভৈরব, বাহিক, পীঠর, চন্দাক্ষ, বক্রেক্ষণ, বালিশ ও গুর্বাল | 

বালিশ (মূর্খ), ছুর্ল প্রতি মামগ্ডলি উপভোগ্য । 

সবীদের মধ্যে ললিতা শ্রেষ্ঠ।। তিনি রাধার চেয়ে 

সাতাশ দিনের বঝড়। ইনি প্রেমঘুদ্ধের সন্ধিবিগ্রছে, 

ইন্দ্রজালাদি প্রদর্শনে ও গ্রহেলিক-কাব্য রচনায় তৎপর 

সেকালে প্রহেলিক। কাবা স্থষ্টি কর] ও তাহার মন্দোদঘাটন 

কর রাজসভার লোকদের একটা প্রিয় আমোদ ছিল। বিষ্যা- 

পতির অনেক প্রহেলিকার অর্থ আমর! করিতে পারি নাই। 

চম্পকলতার চরিত্র বর্ণন। করিতে যাইয়। শ্রীরূপ বলিয়াছেন 

(১৭০-১৭২ ) যে, তিনি বাঁকাযুক্তিতে দক্ষ নানারকমের 
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মৃত্তিকার দ্রব্য নির্মাণ করিতে সিদ্বহস্ত। এবং বিচিত্র 
আকারের উৎপল প্রস্ততে পটু । নন্ধ্যাবতী নামে এক 

সখী বসশান্ে, নাটক ও আখ্যায়িকাঁকথনে নিপুণ। ও 

গান্ধব্ববিষ্যায় শিক্ষয়িত্রীর পর্দে আব্ঢ়া। বিশেষ করিয়। 
তিনি সঙ্গীতে ও বীণাবাদনে পণ্ডিত ( ১৮২-৮৩)। তুঙ্গ- 

বিদ্যাকে শ্রীরূপ অষ্টাদশ বিদ্যায় অর্থাৎ চারি বেদ, শিক্ষা, 

কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ, বেদান্ত, মীমাংসা, 
ন্যায়, বৈশেধিক, সাঙ্খয, পাতঞ্জল, পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্ে 
পারগামিনী বলিয়াছেন (১৮১ )। 

ষোড়শ শতাঁবীতে বাংলাদেশে সাপের অত্যাচার খুব 
বেশী ছিল। গোবিন্দদাঁস বহু পদে (৩০১১ ৩০২, ৩৩০, 

৩৩১, ৩৬৭, ৩৯৯) সর্পদংশনের উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন । 

শ্রীবূপ গোস্বামী বলেন যে, শ্রীরাঁধার সখীদের মধ্যে একজন 

সাপের ওঝা ছিলেন। তাহার নাঁম ইন্দুলেখা; তিনি 

সামুদ্রিক শান্মেও পণ্ডিত, এবং সৌভাগ্যযস্ত্রের লিখন- 
কৌশলে নিপুণ । তিনি রত্বমূহের পরীক্ষাতেও সদক্ষা 
ছিলেন (১৮৭ )। শ্রীরূপ খুব সম্ভব অভিজাত গৃহে এবপ 

গুণসম্পন্না মহিল। দেখিয়াছিলেন। রাঁজারাঁজড়ার দরবারে 

প্রীয়ই অনেক দামী দামী রত্ব কেনা হইত। মহিলাদের 

মধ্যে নিশ্চয়ই কেহ কেহ রত্ব চিনিতেন। রত্বপরীক্ষ। 

সম্বন্ধে সংস্কৃতে গ্রন্থের অসন্ভাব নাই। শ্রীরূপের রঙগদেবী 
বাস্যন্ত্রে হ্বরসংযোগে সমর্থ ছিলেন। স্থদেবী ( ১৯৯- 

২০০) কেশসংক্কার, নেজ্রে অঞ্চনদ্দান, অঙগসন্বাহনাঁদি, 

শারিকাদের কথ। বলিতে শেখাঁনে!, নৌকাখেলা, কুকুট- 
খেলা, শাকুনশান্ত্র, পশুপক্ষী প্রভৃতির শব্দজ্ঞান প্রভৃতিতে 

কৌশল অজ্জন করিয়াছিলেন । 
শ্রীরাধ। ও তাহার সখীর] ফুল দিয়! নাঁনারূপ অলঙ্কার, 

শয্যা, চন্দ্রীতপ প্রভৃতি তৈয়ারী করায় খুব নিপুণ ছিলেন 

বলিয়! শ্রীরূপ বর্ণনা করিয়াছেন । তিনি এ লব অলঙ্কারের 
নাম ও কি করিয়। উহ! বানাইতে হয় তাহার বিশদ বর্ণন! 

দিয়াছেন । গ্োবিন্বদাসের অনেক পদ্দে ফুলের গহনার 
উল্লেখ আছে। শ্রীরূপের বর্ণনা হইতে ইহার বিবরণ 

দিতেছি-- 

৯। কিবীট--ন্থবর্ণ কেতকী পুষ্পের কোরক এবং 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

পত্র ও পাচ রংয়ের ফুল দিয়া তৈয়ারী করিতে হয়। 

ইহাতে সাতটা ছিন্র ও পাঁচটা চূড়া থাকে । শ্রীকৃষ্ণ এই 
কিরীট মাথায় পারতে ভালবাসিতেন। শ্রীরাধা ও ললিত। 

ইহার রচনায় পটু । 
২। বালপাশ্টা_ ইহ! সী'িতে পরিতে হয়। বিচিত্র 

কোরকাদি দ্বার ইহ] গ্রথিত হয়। 

৩। কানের ফুলের অলঙ্কার পাঁচটী__ 

(ক) তাড়স্ক-_ময়ুরপিঞ্, মকরমুখ, পদ্ম এবং অর্- 
চন্দ্রের মতন আকার-বিশিষ্ ভূষণকে তাঁড়ন্ক বলে। 

(খ) কুওুল-_ফুল দিয়! কুগুলের আকারে তৈয়ারী । 

(গ) পুষ্পী-_ ইহার মধ্যে বহু গুঞ1 থাকে। ইহ! 
কতিপয় স্তবক দ্বার রচিত হয়। 

(ঘ) কণিকাঅমরকোঁষ অনুসারে গোলাকার 

ভালপত্র দিয়া কণিক। তৈয়াঁরী হয়। কিন্তু শ্ররূপ বলেন, 

পদ্মের কণিকার আকারে গীতবর্ণ পুষ্পদ্বারা ইহ! গঠিত 
হয় এবং ইহার মধ্যে একটা দাড়িমের ফুল থাকে-_-ষেন 

পদ্মে ভূঙ্গী বসিয়ছে। 

(ড) কর্ণবেষ্টন-_-যে কুগুল কর্ণকে বেষ্টন করিয়। 

থাকে অথচ গোল আকারেরু। 

৪। ললাটিকা-.অমরকোষের মতে 'পত্রপাশ্ঠা 

ললাটিক1”| সামান্য বিস্তৃত বলিয়৷ পত্রের স্তাঁয় যাঁহাকে 

গ্রথিত কর] যাঁয় তাহাকে পত্রপাশ্টা বলে। ললাঁটিক। 

ছুই রংয়ের ফুল দিয়! তৈয়ারী হয়। ইহার দুইটা পাশ, মধ্যে 

রক্তবর্ণ ; অলকাঁবলীর মূলদেশে পরিধান করিতে হয়। 
৫| গ্বেয়ক-_কণঠভূষণ সমষ্টিতে গোলাকার অথচ 

মধ্যে পুষ্পর চিত চতুষ্কোণ কোচ্ছিক। (লতাপত্রার্দি-শোভিত 
ক্ষুদ্র গুণিপাত ) থাকিবে । 

৬। অঙ্গদ ব৷ তাড়--লতার তন্ত দিয়! গ্রথিত পুষ্প 

দ্বারা ইহার মধ্যভাগ রচিত। তিন বর্ণের ফুল ইহার 
উপরে উপরে বিন্তস্ত থাকে । 

৭। কাধধী--পাচ রংয়ের ফুল দিয়। রচিত কটিদেশের 

ভূষণ। ইহাতে ছোট ছোট বঝালর থাকে। অমর- 
কোষের এক টাকায় ৬১ প্রকারের কাঁঞধী ও ৬৭ প্রকারের 

মেখলার উল্লেখ আছে। 
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৮। কটক-_পায়ের মল। ফুলের কুঁড়ি ও বৌটা- 

গুলিকে পাতার স্তরে একটী একটা করিয়। গীথিয়। 
কটক রচিত হয়। ইহাতে নাঁন। রকমের ফুল থাকে। 

৯। মণিবন্ধণী__হাঁতের অলঙ্কার । চার রকমের 
ফুল দিয়া রচিত গুচ্ছ; ইহার তিনটী ধার লম্বমাঁন থাকে। 

১০। হংসক--পায়ের একরকম মল। ইহা চরণকে 

ঢাঁকিয়। থাকে, আকার গোঁল শিংয়ের মতন । আশেপাঁশে 
পুষ্পরচন] ৷ 

১১। কঞ্চুলি বা কীাচুলি-_ছয় রংয়ের ফুল বিন্যাস 
করিতে হয়। ইহাতে কন্তুরীর গন্ধ থাঁকে। কঠদেশে 
ইহার গুচ্ছ ঝুলানে। থাকে। 

১২। ছত্র-_ সুক্ষ সুক্ম শলাক। প্রস্তত করিয়া! তাহাতে 

ফুল গাঁথিতে হয় এবং ব্বর্ণযৃথিকার ছারা বিচিত্র দণ্ড 
নিশ্মাণ করিতে হয়। 

১৩। শয়ন_-চম্পক, অশোক ও প্রচুর মল্লিক। ফুল 
দিয়া গেঁড়ুয়া তৈয়ারী করিতে হয়। নবমল্লিকাঁর ফুল 

দিয়! লম্বা লম্বা বালিশ তৈয়ারী করিয়া শয্য। সাজাইতে 
হয়। 

১৪। উল্লোচ__€ একপ্রকার চন্দ্রাতপ ) বিচিত্র 

পুষ্পবিন্তাসে খণ্ড খণ্ড কেতকীর ( কেয়াঁফুল) পাতা দিয়া 

তৈয়াবী | 
১৫। চন্দ্রীতপ- ইহার পাঁশে মুক্তাঁতুল্য পিন্ধুবার 

পুষ্পসকল দীঞ্চি পায় এবং মধ্যভাগে নৃতন ফোট। পদ্ম 
লম্বমান থাকে । 

১৬। বেশ্ম__পুষ্পরচিত চতুঃখণ্ী স্থানকে বেশ্ম 

বলে। নলখাগড়ার দণ্ড দিয়! ইহার স্তপ্ত নিম্মিত হয়। 

এ স্তভগুলির সর্ববাঙ্গ বিচিত্র পুষ্পদ্বারা৷ আবৃত থাকে । 

শ্রীূপ গোস্বামী উজ্জ্রলনীলমণিতে ( ৪।৯-১০) শ্রীরাধার 

বেশভূৃষার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়াছেন। তাহাতে দেখি 

ীরাধার চূড়ায় মণীন্দ্র, কর্ণে কুগুল, নিতম্বে কাঞ্কী, গলায় 

্বর্ণপদক, কর্ণোর্দে দুইটা স্বর্শলাকা, করে বলয়, কে 

কণ্ঠীভরণ, গলদেশে নক্ষত্রতৃল্য হাঁর, তুজে অন্গদ, অঙ্গুলিতে 
অন্গুরীয়ক, চরণে রত্বময় নৃপুর ও পদাহুলি সকলে উত্ত-্ 
অন্গুরীয়ক। 
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তাহার পরিধানে নীলবসন, কটিতটে নীবি, মন্তকে 

বেণীবন্ধ, কর্ণে উত্তংস, অঙ্গে চন্দন, চিকুর-মধ্যে স্তরে স্তবে 

পুষ্পবিন্তাস, গলদেশে শ্রক্ হত্তে কমল, মুখে তাম্ম,ল, চিকুরে 
কন্মুবীবিন্দু, নয়নযুগলে কজ্ঞল; গণস্থলে মকরীপত্রভজা দি, 
চরণে অলক্তক-বাগ ও ললাটে তিলক। 

ষোড়শ শতাব্দীর বাংল। ও সংস্কৃত মাহিতো ম্বণরৌপ্োের 
অলঙ্কারের অনেক বণন। পাওয়া যায়। চৈতম্তভাগবতে 

রত্ব-স্ববণ-রজত-অলঙ্গাবের কথা আছে (১1৯ )। মুকুদাবাম 

গরীব ব্রাহ্মণ ছিলেন, বোধ হয় বেশী গহনার নাম জানিতেন 

মা। তাই ধনপতির মতন ধনী সদাগরও “পাচ পল দিল 

সোনা গড়িবাপে চুড়ি” (পৃঃ ১২১)। কবিকর্ণপুর 
বড়লোকের ছেলে; তাই তাহার কৃষ্ণান্িককৌমুদীতে 
(২।৬৮-৭৯ ) অনেক গহনার উল্লেখ আছে। তাহার 

রাঁধাকে সখীর মাথায় ফুলের গঙক ও একটি মণিরাজ, 

অলকসীমায় মণিনুক্তাথচিত জ্যোতিক্ময়ী পত্রপাশ্টা, কর্ণে 

মণীন্দ্রময় কুগডুল ও চাক্রক।-বকুপিক। মামক চক্রশলাক।, 

নাপিকায় মুক্ত], গলদেশে মুক্তামালা, প্রগণ্ডদেশে মণি- 

খচিত অঙ্গ?, প্রকোদেশে মণিকঙ্কণ, দক্ষিণ অনামিকায় 

ও ঝ। হাতের চারিটা আস্কুলে চ।বিটী রত্বাগুরীয়ক, বক্ষস্থলে 

সোনার হার ও দেলকমণি, উদর-সমীপে তুন্দবন্ধ 
(কোমর-পাট। ) ও তাহার নীচে মণিরাঁজি-বির।জিত 

কাঞ্ষীদাম ( চন্দ্রহার ), পদাঙ্থলীতে রব্নময় আংটি ও গুল্ফ- 

ছয়ে স্বন্দর হংমক-যুগল এবং পার্পন্মের উপরিভাগে 

বত্রুজড়িত মগ্লীরযুগল পরাইলেন। গোবিন্দদান মধ্যবিত 

অবস্থার লোক। তীহার রাধ। অত গহন পরেন না। 

তাহার সীথাঁয় 'একটি উজ্জ্রপ মতি ; হাতে মণিবলয়, আর 

অবণহি টাটক মণিময় হাটক 

কগে বিরাজিত হার। (৬৩) 

পায়ে অবশ্য নৃপুরও আনছে। এই অলঙ্কার বেশ শোভন 
মনে হয়। কবিকর্ণপূরের অলঙ্কারের চাপে শ্রীরাধা ধেন 

নিগীড়িত হইতেছেন। 

ঞ্ীরূপের বর্ণনায় দেখ! যায় ষে শ্রীরাধার সখীর। সকলেই 

বিছুধী ও কলাবিগ্যার় পারদশিনী। মুকুম্দরামের বর্ণনায় 

মেয়েদের লেখাপড়ার কথ৷ বিশেষ কিছু নাই। ষোড়শ 



৪৫২ 

শতাববীর বাংলাদেশে কয়েকজন অসাধারণ প্রতিভাশালিনী 

মহিলার যে আবির্ভাব হুইয়াছিল ইতিহাঁদ তাহার সাক্ষ্য 

দিতেছে। ইহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন জাহব! 

দেবী। কবি জ্ঞানদাস তাহার মন্্রশি্য বলিয়। প্রবাদ 
আছে; জাহবা দেবী নরোত্বম ঠাকুরকে মহাশয়? 

উপাধি দেন এবং নিত্যানন্দদাসকে “প্রেমবিলাস” বচন] 

করিতে অনুপ্রাণিত করেন। খেতুরির মহোৎসবের বর্ণনায় 

তাহার ব্যক্তিত্বই সর্বাপেক্ষ। ভাম্বর। তিনি কবি 

গোবিন্দদাসের আগ্রহে বুধুরি গ্রামেও গিয়াছিলেন। তিনি 
দুইবার প্রীবুন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন। সেযুগে ইহা! সহজ 
ব্যাপার ছিল না। বাধাকুণ্ডে তাহার পদার্পণের স্মরণ 

উত্সব আজও প্রতিবৎমর অন্ুষ্ঠিত হয়। আর একজন 

প্রতিভাশালিনী মহিল। হইতেছেন প্রানিবাসের কন্যা হেম- 

লতা! দেবী । যছুনন্দন দাঁস তাঁহার শিশ্ত । প্রানিবাসের পত্বী 

ঈশ্বরী দেবী তাহার বড় পুত্রবধূ সত্যভামাকে দীক্ষা) দেন। 
সত্যভাম। সনাতন গোন্বামীর ও শ্রীজীবের সংস্কৃত রচনার 

সহিত পরিচিত ছিলেন । মনসামঙ্গলের কবি বংশীদাসের 

কন্ঠ! রামায়ণের পালা গাঁন লিখিয়। খ্যাতি অর্জন করেন । 

ষোড়শ শতাব্দীতে মেয়েদের অল্প বয়সেই বিবাহ হইত। 
থুল্লনাঁর বয়স ছয় বৎসর হইলেই তাঁহার পিতা তাহাকে 

পাত্রস্থ করিবার জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বর 
জুটিতে জুটিতে বাঁর বৎসর বয়স হইল দেখিয়া ধনপতিকে 

গঞ্জনা সহিতে হইয়াছিল। বাঁর বছরের মেয়ে যদি সহস। 

কাহাকেও দেখিয়া ভালবাসিয়া ফেলিত ! 
নর দেখি অভিরাম যদি কন্তা করে কাম 

পাঁয় পিতা! নরকে যন্ত্রণ। ॥ 

মধ্যবিত্ত ও অভিজাত-সম্প্রদায়ের মহিলার! সাধারণতঃ 

পর্দীর আড়ালে থাকিতেন। গোয়ালাদের মেয়েদের অবশ্ব 

বাহিরে যাওয়া] নিষেধ ছিল না। বড়লোকের। একাধিক 
বিবাহ করিতেন। অ্বৈতের ছুই স্ত্রী--সীতা৷ ও শ্রী; 

নিত্যানন্দের ছুই পত্বী-_বন্ধা ও জাহুবা। ভাড়ুদত্তেরও 

“ছুই মাগ্ড চারি শালা”, কিন্ত সাধারণ লোকে একসঙ্গে 

একটা স্ত্রী লইয়াই ঘর-সংসার কৰিত। শ্রীকৃষ্ণকে বন্ুবল্পভ 

বলিয়। বৈষ্ণব কবির। অঙ্কন করিয়াছেন। বছ-বিবাহের 

গোবিন্দদীসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

যুগে কবিরা খণ্ডিত বিষয়ে কবিতা লিখিতেন-_-শ্রোতাঁ?। 

উহা! উপভোগ করিতেন । ১২০৫ খ্রীষ্টাবে সঙ্কলিত সতুক্তি- 

কর্ণাম্ততে শ্রীধরদান অমরু, ধশ্মযোগেশ্বর, আচাধ্য গোপীক 
বস্থদেব ও একজন অজ্ঞাতনাম! কবির পাঁচটা এইরূপ শ্লোক 

উদ্ধত করিয়াছেন। ধর্মযোগেশ্বরের ক্লোকটার ভাঁবাথ 
এই--হে শঠ ! তোমার এই সকল কথায় কি প্রয়োজন ? 

কাছের আমগাছের কোকিলের আলাপ শুনিতে 

শুনিতে নিলজ্জ। আমি রাঁত জাগিয়। কাটাইয়াছি। 

হে পাংশুলাদের উচ্ছিষ্ট! ভোর-বেলায় তোমাকে আদি 

ছু'ইব না। (সছুক্তিকর্ণীম্বত ২৩১) ইহারই ভাব লইয়া 
গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন-__ 

বচন রচন করি কিয়ে পরবোধসি 

নিরবধি অন্তরে সোই। 

গোঁবিন্দদাঁদ কহ পরশ-তুল নহ 

পরশনে রস নাহি হোই ॥ (৪৩৯) 

সেকালের সামাজিক পটভূমিকাঁয় যাঁহ। প্রতিদিনের ঘটন। 

ছিল বলিয়া শ্রোতার সৌন্দ্ধ্যবৌধকে পীড়া দিত না, 
একালের একনিষ্ঠ প্রেমের আদর্শে তাহা রুচিবিগহিত 

বলিয়া মনে হয়। 

মধ্যযুগের ইউরোপীয় কবিতায় দেখি নায়িকা বাত্রি- 

কালে তাহার দুর্গে দোতলায় একটা ঘরে শুইয়া আছে, 

আর নায়ক বাঁশী বাজাইয়। তাহাঁর প্রেম আকর্ষণ করিতেছে 

এবং অনেক ক্ষেত্রে দড়ির সি'ড়ি বাঁহিয় প্রেমিকার ঘরে 

যাইয়া মিলিত হইতেছে। শিভ্যাঁল্্রির যুগের নায়িকার 
বড় বড় সামস্তদের মেয়ে; তাহার] ছুর্গে বাস করিত; 

স্বতন্ত্র ঘরে থাকিত। স্থৃতরাঁং নায়কের পক্ষেই অভিসারে 

যাওয়া সেখানে ম্বাভাবিক। বৈষ্ণব কবিতায় নায়িকা 
অভিসাবিক। হয়, কেনন। যৌথ পরিবাঁবের অস্তঃপুরে 

অভিসারে আলা সম্ভব নয়। ইউরোপের ছুর্গগুলি 

সাধারণের বাসগৃহ হইতে দূরে তৈয়ারী হইত এবং 
তাহাঁর আশেপাশে অনেক জমি থাকিত। আর এ দেশের 

লোক চোর, ডাকাত ও সৈন্তদলের ভয়ে গ্রামের মধ্যে 
পরস্পরের বাঁড়ীর সংলগ্ন জমিতে বাড়ী তৈয়ারী করিয়া 

বসবাস করিত। তাই নায়িকাকে নদীকৃলে কোন কুঞবনে 



গোবিন্দদাসের যুগ 

অভিসারে যাইতে হইত। যদ্দি কখনও মনের ব্যাকুলতা- 

বশে নায়ক নায়িকার বাড়ী অভিসার করিতেন তবে 
তাহার দশা কি হইত গোবিন্দদাস তাহাঁর “কি কহব রে 
সখি রাইক সোহাগি” ইত্যাদি (৩৭৭) পদে বর্ণন 

করিয়াছেন। কৃষ্ণকে বর্ষার বারিধারার মধ্যে ফুলগাছের 

তলায় ফ্রাড়াইয়া কাটাইতে হইল । তিনি চাতকের মতন 

বা পাঠাস্তরে কোকিলের মতন শব কৰিলে, রাধা দরজ! 

খুলিয়া তাহার সঙ্গে মিলিত হইতে যাইবেন, এমন সময়ে 
রাধার কঙ্কণের ঝনঝনানিতে শাশুড়ী জাগিয়। উঠিলেন। 

রুষ্ণকে ফিরিয়। যাইতে হইল । 

ষোড়শ শতাবীর স্ত্রীজাতির অবস্থার বর্ণনা শেষ 

করিবার পূর্বে সহমরণ প্রথ! সন্বন্ধে দুই একটা কথ বলিব । 
বৈষ্ণব সাহিত্যে কোঁথাঁও সতীদাহের কথা নাই । শচীদেবী 

বিধব। হইয়াছেন, কিন্তু সহমরণে যান নাই। অদ্বৈতপত্বী 

সীতা, নিত্যানন্দপত্বী জাহৃবা, শ্রাীনিবাসের পত্বী ঈশ্বরী ও 

বিষ্ণুপ্রিয়া কেহই বিধব। হইয়া সহমরণে যান নাই। 
কবিকঙ্কণ চণ্ীতে দেখি নীলাম্বরের মৃত্যুর পর ছায়! 
সহমরণে যাইতেছেন-_ 

ছুইকুলে দিয়! বাতি জীবন ত্যজিল সতী 
পৃঃ ৩৪ 

কিন্তু সাধারণতঃ মেয়ের। এইরূপে ছুই কুলে বাঁতি দিত ন। । 

ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা দেশ সঙ্গীত-মুখরিত ছিল। 
মুকুন্দরাম চক্রবর্তাও বুন্দাবনদাসের মতন শ্রীচৈতন্যকে 

কীর্তনের স্থগ্টিকর্ত। বলিয়াছেন--“কীর্তন সিজ্জঞা কৈল 
খোল করতাঁল” (পৃঃ ৫, বঙ্গবাসী সং)। কবিকম্কণের 

গুজরাটপুরের বৈষ্বেরা_ 

সদ| লয় হরিনাম, ভূমি পাইয়! ইনাম, 
বৈষ্ণব বপিল গুজরাটে । 

কাথা কম্বল লাঠি, গলায় তুলনী কাঠি, 
সদাই গেঁয়ায় গীতনাটে ॥ 

সেখানে 

প্রতি বাড়ী দেবস্থল বৈষ্বের অন্জল 

ছুই সন্ধ্যা! হরি সংকীর্ভন। 

এ, পৃঃ ৯৪ 

৪৫৩ 

নরোতম ঠাকুর মহাশয় কীর্তনের নৃতন রীতির প্রবর্তন 
করেন বলিয়! বিশ্বনাথ চক্রবন্তী তাহাকে *ন্বস্থ্টগান- 
প্রথিতায় তশ্মৈ” বলিয়। প্রণাম করিয়াছেন । নরোত্তমের 
যুগে গৌরচন্দিকা গাহিয়া পরে কৃষ্ণলীল। বীর্তনের রীতি 
প্রচলিত হয়। 

গৌরগুণ গীতাবস্তে অধৈধ্য মকলে 

শ্ীজাহব। ঈশ্বরী ভাসয়ে প্রেমজলে। 

কেহ কহে এছে গীত বাছা।দি ন। হয় 

ন। জানিয়ে নরোতম কৈছে প্রকাশয় ॥ 

ভ্রিবত্াকর, পৃ ৬৪৪ 

নরোতমবিলাসে নরহরি চক্রবত্তণ লিখিয়ােন যে নরোম 

বাস ঘোমের-_ 

সথি হে তাই দেখ গোর। কলেবর। 

কত চন্দ্র জিনি মুখ গ্রন্দর অধর ॥ 

ইত্যাদি পদটা গাহিয়।ছিলেন। নরোতমের সময় গোকুলদাস 
একজন প্রসিদ্ধ কীর্তণীয়। ছিলেন । 

যোড়শ শতাবীর শেষাদ্ধে শু যে কৃষ্ণকীত্তন গানই 

হত ভাহ। নহে। মনসার ভাপান, চণ্ীমঙ্গল গান, 

জয়ানন্দ ও লোচনের চেন্ন্যমঙ্গল গান, রামায়ণ গান, 

ধর্দমমঙ্গল গান প্রভৃতিও হইত। কিন্তু এসব লৌকিক 

সঙ্গীত ছাড় মার্গনঙ্গীতেরও ঘথে্ট আলোচন! হইত। 
তাহার পরিচয় দিয়াছেন কবিকর্ণপুর। তিনি আনন্দ- 

বৃন্দাবন-চম্পৃতে লিখিয়াছেন-_মার্গ ও দেশীয় ভেদে গীত 

ছুই প্রকার | মার্গের ভেদ চৌব্রিশ প্রকার ও তাহাদের 
চচ্চৎপুট, চাচপুট প্রভৃতি পাঁচ প্রকার তাল এবং দেশী 

গীতে ৪২ প্রকার ভেদ । এ গ্রন্থে গোপীদের গীত ও সঙ্গে 

সঙ্গে নৃত্যের যে বিশদ বর্ণনা! আছে তাহ! বাস্তবের 

অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়! উহ্বার অনুবাদ নীচে 

দিতেছি। 
“অনন্তর থৈয়া তখতথ থৈয়! তথতথ থেয়। তথতি তথ 

খৈয় খৈয়া তখতথ থেয়। খগ থগ থগ থগ খ্যাতি খ্যাতি 

থদিগন ধৈ- এই শব্ধ গ্রহণ করিয়া সেই তালধাবিণী 
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কাংশ্যময় করতাল গ্রহণপূর্ববক দক্ষিণে ও বামে, উপরে ও 

নিয়দিকে করকমল নিক্ষেপ করিতে করিতে অনির্ধচনীয় 

ভাব লঘু, গুরু, প্রুত, দ্রুত ও বিরাম মাত্রা-বিধিতে সশব্দ 
ও নিংশবে যড়জাদি সধস্বরের ন্যায় তাহার তাল একটি স্বর 
বলিয়। তালম্বরূপ সেই অষ্টম স্বরই আলাপ করিতে 

লাগিলেন । শ্রেষ্ঠ মৃদজমুখে মৃদঙ্গবাদিনী হস্তদ্বারা যে সকল 
শব্দ উদঘাটিত করিতেছিলেন, মেই শব সকল উপাঙ্গ- 

বািনীও কম্পিতকণ্ঠে নিজ অধরতলশোভী উপাঙ্গে 
উদঘ।টিত করিতেছিলেন এবং গায়িকাগণ হুতক্রিয়াকলা- 

সমূহের সহিত সময়োৌচিত রাগসকল যন্ত্রে ঝঞ্চার করিতে 

করিতে সমস্ত শবের মিলনে কর্ণ প্রদানপূর্বক বিরাজ 

করিতে লাগিলেন । ( ২০।৫৮-৬০) 

কবিকর্ণপূর এ গ্রন্থে যে ভাবে নৃত্যের রেখাচিত্র 
অঙ্কন করিয়াছেন তাহ। নিছক কল্পনাপ্রস্থুত হইতে পারে 

না। বর্ণনাটা নীচে তুলিয়! দিলাম। এদেশে ধাহার। 
নৃত্যের পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস পাইতেছেন তাহারা ইহার 

প্রয়োগ করিতে পারেন । 

“সেই সুন্দরী রমণীমণ্ডলী অতিশয় উল্লানবশতঃ মধ্যে 

মধ্যে ঘূর্ণন সহিত জামুয়ের উর্ধে ক্ষেপণ, ভূজদয়ের কম্পন 
এবং চরণযুগলের চাঁলন। দ্বার] ভ্রুতগতি নৃত্য করিতে 

লাঁগিলেও মধবর্তী মুকুন্দের কাস্তিতরঙ্গমাল।-রূপ সুত্রসমূহে 
গ্রথিত হুইয়াই যেন তাহারা বাম ও দক্ষিণ-ক্রমে ভঙ্গ অথবা 

বক্তা প্রাপ্ত হন নাই। ধীধীধীধী তদ্ধীধী এই অন্থুপম 

মধুর তাল পাঠের সহিত মিশ্রিত মহ শবায়মান মণিময় 

নৃপুরের ধ্বনিঘ্ধার। রমণীয় সশব' চরণ-বিস্যাস এবং বামে ও 

দক্ষিণে অঙ্গ-দোৌলনু-সহকারে অতিশয় কশ মধ্যদেশের যেন 

ভঙ্গ বিষয়ে নিঃশন্ক হুইয়৷ সেই স্থলোচনাগণ বলি-সহিত 

কুচপট ও বাহুলতা কম্পিত করিতে করিতে আনন্দ- 

ভরে বামাবর্ডে ও দক্ষিণাবর্তে তুল্যর্ূপে নৃত্য করিতে 

লাগিলেন। নৃত্যাছবোধে নর্তকীগণের অনুসরণ করিয়া 

বীণাবাদিনী ও বেণুবাঁদিনী রমণীগণ পদবিস্তাস মাত্র 

সহকারে মৃদু মৃছু নৃত্য করিতে লাগিলেন ; গানকারিণী 
ও তালধাৰিণী গীত ও তালের অনুদরণপূর্বক সেইরূপ 

অনির্বচনীয় ভাবেই নৃত্য করিতে লাগিলেন । মৃদঞ্জ- 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

বাদিনীগণও মৃদঙ্গে শব সকল উদঘাঁটিত করিতে করিতে 
সেই প্রকার নৃত্য করিয়াছিলেন। তদ্র্শনে বোঁধ হইল 

যেন তাহার! নর্তকীগণের সঙ্গে একটা সুত্রগ্রথিত দেহকেই 

ধারণ করিয়াছেন ( ২০।৬৯-৭১)। অন্য পীচটা শ্লোকে 

(২০।৯৭-১০১) নৃত্যের বর্ণনায় আছে-_ 
“অনস্তর সেই সখী বিস্তৃত কটিতটে বাঁম জান্ অর্ধেন্দুন 

হ্যায়, অপর অর্থাৎ দক্ষিণ জাঙু প্রফুল্প পন্মকোধের স্ায় 
আকুঞ্চিত করিয়! ( অথব। সেই সখী বিভভৃত কটিতটে জাস্ট 

আকুঞ্চিত করিয়। বামহস্তে অর্দেন্দু-নামক হস্তক অর্থাং 

হন্তভঙ্গি ও দক্ষিণহস্তে প্রফুল্ল পদ্মকোষ-নামক হম্তক 
অভিনয় করিয়া) কোমল ও স্থচারু ভাবে কফোনি 

( কম্গই ) উত্তোলন পূর্ব্বক অবস্থিতা হইলেন। তৎকাঁলে 
তাহার কটিদেশ অত্যন্ত ক্ষীণতা প্রা্থ হইল, বলি 

হ্বাসপ্রাঞ্ধ হইল, স্তনভার সম্যক্ স্ফীত হইল এবং তিনি থে 

ইতন্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, তাহাতে তাহার 

অলমভরে শোভমান নেত্রতারক! বাম ও দক্ষিণভাগে 

পতিত হইতেছিল। 
অঙ্গের প্রকৃষ্ট ঘর্শদ্বার! সিপ্ধ নবীন জতুর (লাক্ষার ) 

হ্যায় প্রতি অঙ্গ ম্পর্শকারী নর্তকদিগেরও দুঃসাধ্য বিষম 

গতিভেদ অবলীলাক্রমে প্রকাঁশ করিতে করিতে অভিনয়- 

কুশল সেই সখী লীলাভরে উতৎসর্পণ ও অপসর্পণ-ক্রমে 

কম্পিতভূজের চাঁলন ও আকুঞ্চন দ্বার হংসাস্ত, পল্পকোষা দি 

হস্তভঙ্গি-সহকারে মন্দ মন্দ নৃত্য করিতে লাগিলেন। 

ততৎকালে তাহার উদর অত্যন্ত ক্ষীণ হইল, কুচভার 

অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, পাঞ্চি ( গোড়ালি ) যুগলের 
উপর বেণী লুষ্ঠিত হইতে লাগিল ও ত্রিবলি বিলুপ্ত হইল। 

তাঁলমোক্ষণ সময়ে তিনি বিপরীত-ক্রমে পৃষ্ঠভাগে বক্রীভূত। 

হইয়া খন করঘ্য় কম্পিত করিতেছিলেন, তখন তিনি 
কন্দর্পের সঙ্জীভূত চম্পকধঙ্গকেও যেন জয় করিয়াছিলেন । 

তিনি জান্যুগলছারা তূমিতল অবলম্বনপূর্ব্বক বাহুঘয় 

বিশ্ফীরিত করিয়া কন্দর্পের বেগক্ষিপু। কাঁঞ্চনময়ী চক্রিকার 
ন্যায় বিঘৃমিত হইতে লাগিলেন । ঘূর্ণন সময়ে তাহার বদন- 
মৌবরভে অলিকুল মুখের চতুদ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল 3 
বক্ষঃস্থিত হার ও কর্ণভূষণ দৌছুল্যমান হইল, তাহার 



গোবিম্দদীসের যুগ 

গাত্রের গৌরিমা, হারাঁদির স্বেতিমা, বিশ্বধরাঁদির অরুণিম 
এবং ভ্রমরাদির শ্ামলিম। প্রভৃতি কাস্তির মগ্ডলসমূহ বিরাজ 

করিতে লাগিল এবং অঙ্গধূত অলঙ্কার ঝন ঝন রবে শব 

করিতে লাগিল। 

অতঃপর তিনি পদাঙ্গুলির দ্বার ক্ষিতিতল অবলম্বন- 

পূর্বক ধীরে ধীরে কুচদ্বয় ও জানুযুগল স্ফীত করত 

পাঁঞ্চিদ্বয় উন্নত করিয়া! তদুপরি উপবিষ্ট হইলেন। তখন 

তাহার বলি হ্বাঁসপ্রাঞ্ধ হইল ; নীবি শিথিল হওয়ায় নমিত 

হইল এবং বক্ষঃস্থল বিস্তীর্ণ হইল। এই অবস্থায় তিনি 

ুষ্টিবদ্ধ কর-যুগলের অনুষ্টয় কুচাগ্রে বিন্যস্ত করিয়া! তালের 
অন্ুমরণে অলঙ্কার সকল ধ্বনিত করিতে করিতে “তথ তখৈ 

থৈ তথৈ থে তিথ' এই প্রকার আলাপ করিতে লাগিলেন |” 

কবিকর্ণপূর শুধু যে এরূপ নৃতা দেখিয়াছিলেন তাহ! 

নহে, তিনি নৃত্য-বিদ্ভার রহস্যও অবগত ছিলেন। অন্যথ! 

একূপ বিশদ বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। গোবিন্দদাসের 

“গৌরি আলাঁপি শ্ামনট মঞ্চ, (৩২০ ) ও “নটন হিলোল 
লোলে মণিকুগ্ডল' (৫৫৮) প্রভৃতি পদ বুঝিতে হইলে 

সে যুগের নৃত্যগীতের উৎকর্ষ সম্বন্ধে কিছু জান। প্রয়োজন 

_তাই এত কথা লিখিলাম । 

নৃত্যগীত ছাড়! যোঁড়শ শতাব্দীর শেষে পারাবতের 

খেল (কবিকক্কণ চণ্ডী, পৃঃ ৯৬, বন্থমতী সং) ও পাশা- 

খেল! খুব জনপ্রিয় ছিল ( কষ্ণাহ্নিককৌমুদী- পৃঃ 

২৩৬)। পাশাখেলায় শ্রীকৃষ্ণের কৌত্ভত ও রাধার হার 

পণ রাখা হইত। 
ষোড়শ শতাঁবীর কলাবিগ্যাগুলির মধো যে কলায় 

নারী ও পুরুষ নিপুণতা! লাভের জন্য সমান চেষ্টা করিতেন 

সেটা হইতেছে রদ্ষনবিদ্ভা। কবিকক্কণ মুকুন্দরাঁম, কবি- 

কর্ণপূর ও কৃষ্কদাস কবিরাঁজ যেরূপ বর্ণনা দিয়াছেন 

তাহাতে মনে হয় তাহার] এ বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন । 

নিরামিষ রন্ধনে এযুগে বিপ্লব ঘটিয়াছে- কেননা ষোড়শ 

শতাব্বীতে আধুনিক বাঙ্গালীর বাড়ীতে অপরিহার্য আলু 

ছিল না, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি টমেটো প্রভৃতিও 
ছিল ন1। তবুও সে যুগে নিরামিষ ভোজনের কি 

পারিপাট্য ছিল। 
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কবিকঙ্কণচণ্তীতে থে যে তরকারীর উল্লেখ আছে 
তাহার তালিক। দিতেছি । শিম, বেগুন, কুমড়া, কাকুড়ি, 

মূলা, খোড়, ডুদূর, লাউ, মুখীকচূ, কাঠালবীচি, আলু 
(অর্থাৎ মেটে আলু, খাম আলু, মান, ওল, কলা, মোচ1। 
এই তালিকায় পটোল, বিঙ্গা, ঢ'যাড়ম, ধেোধল পাঁওয়া 
যাইতেছে না। 'ইচতত্থচরিতামৃতে পটোল কুম্মাণড বড়ি 
মানকচু আর, (২৩) আছে। কষ্ণাঞ্িককৌমুদীতে 
তরকাঁরির ভাঁলিক। এই-_কুগ্নাু আলু, মান, গুল, লাউ, 
বেগুন, মুল, পটোল, শিম, ডিগ্তীশ, ঢ'যাড়স, কাঁচাকলা, 
নবীন গভমোচা, থোড (২৮৬ )। এখানে পটোল ও 
ঢ্যাড়স পাওয়। গেলেও ঝিঙ্গে দেখা গেল না। ঝিঙের 

সঙ্গত নাম হইতেছে 'জ্যাৎনসিক।। গোবিন্গলীলামৃতে 

কষ্দাস কবিরাজ উহার নম করিয়াছেন--কর্কার- 
জ্ো।ৎনিকালাবুফলানা!লি পথক্ পথক্ (৩1৯৭ )। করার 

মানে কুদ্মীগতবে এ কুগ্মাগড বোধহয় চালকুমড়।। এ 

গ্রন্থে আছে যে শরণ বকফুল গিয়ে ভাজিয়। খাইতে 
ভালবাসেন । 

শাকের মধ্যে গোবিন্দলীলামুতে মালীত ব। পাটের 

শাক, মেগর শাক, শতপুষ্পী ব। মলুফ!, মিধি ব1 মন্ধনী, 
পটোলের শাক মাহাকে আষর। নতি বা পলভার পাত 

বলি, বাস্ুক ব| বাখয়। শাক, বিতুম্ন বা শুগুনীর শাক, 

মারিষ বানটে শাক, কলন্দী ব। কলমি শাকের নাম আছে। 

মুকুন্দরাম ইহার চেয়ে বেশী নাম করিয়াছেন-_-সপিষার 
শাক, পাঁপঙ্গ বা পালস্ক, লাউ শাক, ছোলার শাক, 

হেলঞ্চ। শাক, গিয়াবোদালি, পুই, বনতা, ঝপুই, ভদ্রপলা, 

হিজলী, জাঙ্গি, ডাড়িপলা, ধনের শাক। এই স্থবৃহৎ 
তালিকাতে পদিনাঁর নাম নাই। উহা কর্ণপূর বলিয়াছেন। 

পরিচিত শাঁকগুলির নাম স'স্কৃতে গুন্ধন-_ 
বাশ্তক-মারিষ-পটোলশিখাঃ কলায়- 

বল্লীশিখাশ্চনকা গ্রশিখাঃ প্রধায় । 

তুম্বীশিখাশ্চ মৃছুলাঃ সহপোদিকাগ্রা- 

ণ্যালোক্য ৫সক্ষত সী সরসাঃ সমগ্রাঃ। ৩1৮৭ 

অর্থাৎ বাস্তক, মারিষ ব। নটে শাক, পটোল শাকের ডগ! 

কলায় লতার ( বোধ হয় মটরের ) শাক, ছোলার শাক। 
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কোমল লাউ শাক, পদিনার অগ্রশিখ! ইত্যাদি দেখিয়া 

তিনি সখীদের প্রতি ইঙ্গিতে উহ! রধিতে বলিলেন। 

সে যুগে নিরামিষ আহারের সঙ্গে নানা রকম টক 
থাঁওয়।! হইত। গোবিন্দলীলাম্বতে আছে (৩৯১) যে 

তেঁতুল, আমড়া, আমরুল ও আম এই চার রকমের অগ্ন 

দ্বার মুগের বড়। ও একটু শর্কর! দিয়! দ্বাদশ প্রকারের 

অন্ন তৈয়ারী হয়। ত1 ছাড় পাক] তেঁতুলের রসে কলমির 
শাক ও কাচা আম দিয়! নালতের শাক রাধা হইত 

(৩১০৬ )। কবিকর্ণপূর আরও কয়েক প্রকাঁর অল্ের 

বর্ণনা করিয়াছেন; যথা-কীাঁচা আঁমসির মধ্যে গরম 
ঘিয়ে ভাজ। সরষে চুর্ণ করিয়। এক প্রকার অগ্। প্রচুরতর 

জলে বা! রসে মিষ্ট আম মর্দন করিয়া আদা বাট] দিয়া 

চিনি ও দুধ সহযোগে অন্য এক প্রকারের মিষ্ট অগ্ন। 

আমচুরে ভাঁজ তিল বাটিয়া৷ এক রকমের অস্ত) চালতা! 

ও তাজ! তিল দিয়া অন্য এক রকমের। পাকা আমড়া 
দিয়। এক রকম ও কাঁচ আমড়া দরিয়া অন্য ধরনের অঙ্ 

করিয়া উভয়টাতেই দুধ চিনি ও হিং মেশান হইত 
( কষ্ণাহ্িককৌমুদী ২।১১০)। কবিকর্ণপূর তাহার 
কুষ্ণাহ্িককৌমুদীতে আরও অনেক রকম ব্যঞ্রনাদির উল্লেখ 
করিয়াছেন। কিছু দৃষ্টাস্ত উদ্ধৃত করা যাইতেছে :__ 

ভালো! কান্ুন্দি, আদাবাটা ও নাঁরিকেল-বাঁট। 
দিয়। কাঁঠালের বীচির এক রকম ব্যঞ্তন তৈয়ারী হইল। 
উত্তম কান্ুন্দি ও আদাবাটা! সহযোগে গরম তেলে 

তিক্তপত্র দিয়া এক প্রকার ব্যঞ্ন হইল। বেগুনগুলির 

ছোট ছোট খণ্ডের সহিত উৎরুষ্ট ক্ষুদ্র মুগবড়া দেওয়া 

হইল; আদাখণ্ড ও নারিকেলধাট1 তাহাতে দিয়া কটু 
তেলে ভাজিয়! সথখদ আর এক ব্যঞজন হইল। বেগুন ওল, 

মান, কাকরোঁল, গর্ভমোঁচার কলাগুলি, কচু, পটোঁল এবং 

কুমড়াগুলিকে ক্ষুত্র ক্ু্র করিয়। সুক্ক্র সচীসমূহে বিদ্ধ করিয়া 
রস নিফাঁশন পূর্বক ভাজী প্রস্তত হইল। বেগুন, কাঁচা- 
কলা, নারিকেল এবং ছানা ও অতত্যুৎ্কৃষ্ট মাধকড়াইয়ের 
বড়ী ভাল করিয়! মিশাইয়] মরিচ ও চিনি সংযোগে কটু 
ও মধুর এই ছুই প্রকার ছানাবড়া! প্রচুর পরিমাণে প্রপ্তত 

হইল । ভাল করিয়া বাছা, তুষহীন, সুন্দর ঘ্বিদলে (ডালে) 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

প্রচুর স্ব, হিং, আঁদাবাঁট। ও গুড় দিয়া উৎকৃষ্ট নারিকেল 

ও পুরু মুলার চাঁক। দিয়া হ্বন্দর সুগন্ধি মাসস্থপ নামে 
এক ব্যগ্তন কর! হইল। উৎকৃষ্ট নারিকেল-শস্তকে ভি 

করিয়া পিধিয়া লইয়। তাঁহার ছুগ্ধে এবং শর্করারসে ও 

গব্য ছুগ্ধে মুগভাল দিয়া তাহাতে উত্তম নারিকেলবড়৷ 

এবং এলাচ, লবঙ্গ, মরিচ ও তাল হিং ও আদা প্রভৃতি 

দিয়৷ মুদদগন্থপ প্রস্তুত হইল। গোটা অথচ ত্বকৃবিহীম 

মুগডাল কিছু জলে সিদ্ধ করিয়৷ তাহাতে অনেকটা ছুধ, 
এলাচ, লবঙ্গ, মরিচ ও ভাল হিং ও চিনি মিশাইয়া অন্ব 

একটি স্থপ হইল। বঙ্কলশৃন্ত বরবটী দালে মূল-শূন্য মূলার 
থগ্ুগুলি দিয়! প্রচুরতর ঘি, হিং ও মরিচ দিয়া বধ! 

চতুর্থ একটি স্থপ তৈয়ারী করা হইল। কাচা কাঠালের 
টুকরার সহিত ছোলার বড়া, হিং ও মরিচ দ্িয়। অন্য এক 

ব্যঞ্ন হইল । লাউকে সুল্ম জিরার মত করিয়। জলে ও দুধে 

সিদ্ধ করিয়! হাঁত। দিয় বারংবার নাঁড়িয়। কপূর সহ চিনি, 

মরিচ, জীর! হিং প্রভৃতি দিয় মনোহর ছুগ্ধলাবু প্রস্তুত 

করা৷ হইল। পাক] কুমড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কটু তৈলে 
ভাজিয়া ঘোল আঁদ। ও হিং ও মৌরী সহযোগে ছাঁন1 ও 
বড়ার সহিত কোমল এক অঞ্থল তৈয়ারী হইল। মিষ্ট, পুরু. 

কোমল মূলার উপরের অর্দেকাংশ অখণ্ড বলয়াকারে কণ্তিত 

কর। হইল। তাহার খণ্ড গুলিতে ঘোল ও গুড় এবং অল্প 
তেঁতুল ও উৎকৃষ্ট পাক চালতার খণ্ডগুলি দিয়! অপর 

একটি উৎকুষ্ট অন্ন হইল। সজল ঘোঁলে ছোলার বেসন 

হলুদ, দারুহরিদ্রা-চুর্ণ একত্র করিয়া টক লেবুর রস, আদ 
ও হিংয়ের প্রক্ষেপ করিয়া! তাহাতে বড়া দিয় কাজ্জিব 

বট ( দইবড়া কি ?) তৈয়ারী হইল (৩৯৫-১১০ )। বু 

লোকের ছেলে কবিকর্ণপুর রান্নার যে রকম বিশদ বর্ণন 

দিতে পারিয়াছেন, দরিদ্র কবিকঙ্কণ ও কুষ্দাস কবিরা 

তাহা পারেন নাই। তবে গোবিন্দলীলাম্বতে কয়েক প্রকা; 

পিষ্টক যথ! পীযুষগ্রস্থি, কপূরকেলি, অস্বৃতকেলি প্রভৃতি 
তৈয়ারীর প্রণালী বধিত হইয়াছে । কবিকর্ণপূরে; 
বোঁধ হয় পিঠে খাওয়ার তেমন ইচ্ছ। ছিল না; তিনি হি! 
ও মশল। দেওয়া নোনত। জিনিষ খাইতে ভালবাদিতে, 

বলিয়া উহার বর্ণনাই বেশী করিয়! লিখিয়াছেন। 



গোবিন্দদাসের যুগ 

এখন বাংলাদেশে নিরামিষাশী লোকের সংখ্য। খুব 
কম। যোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্ের ধর্মগ্রচারের 

ফলে অনেকে মাছ-মাংস খাওয়। ত্যাগ করিয়াছিলেন। 
মুকুন্দরামের পিতামহ জগন্নাথ দশাক্ষর গোপাল-মন্ত্র জপ 

করিতেন “মীন মাংস ত্যজি বহুকাল ।' বৈশাখ ও মাঁঘ- 
মাসে অনেকেই আমিষ বর্জন করিতেন। তমলুকের রাঁজ। 
মাছ-মাংস খাইতেন না; তিনি 7/9/000০-কে নিমন্ত্রণ 

করিয়! নিরামিষ ভোজ্য দিয়াছিলেন ( তপনকুমার 
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পৃঃ ১৯৩-১৯৪ )| 

আমিষভোজনের বর্ণন! কবিকন্কণ করিয়াছেন । মাঁছের 

মধ্যে ইলিশ, চিংড়ি, সফরী বা পুঁটি, চিতল, বোয়াল, 

শোল, পোনা, কই, খরস্থল1, রোহিত, পাকাল প্রভৃতি 

মাছের নাম তিনি করিয়াছেন ( পৃঃ ১২৯-১৩০ )। হংস- 

ডিম্বের কথাও তিনি লিখিয়াছেন ( পৃঃ ৪৪ )। মাংসের 

মধ্যে এমন অনেক জীবের নাম আছে যাহাদের মাংস 

এখন খাঁওয়া হয় বলিয়া! আমার জান। নাই । যথা, নকুল 

বা বেজি, গোধিক। ব। গোসাঁপ, মহিষ, বরাহ ইত্যাদি। 

তবে সে যুগের মতন একালেও ছাগ, মেষ, কমঠ (কচ্ছপ), 

হরিণ, শশ, শজারু প্রভৃতির মাংস থাওয়। হয়। 

বড়লোকদের খাবার অনেক রকমের ছিল সন্দেহ নাঁই। 

কিন্তু গরীবের। “আমানি” ব। পাস্ত। ভাত, ক্ষুদজাউ প্রস্তুতি 

খাইত ( কবিকক্কণ পৃঃ ৪০ )। শাক সবজির মধ্যে__ 

ঝুড়ি ছুই তিন খায় বন-ওল পোড়া । 

বন-পুই ভার দুই কলমি কীচড়া ॥ 

খুল্পনাকে লহন। খাইতে দিত-_ 
পুরাঁণ খুদের জাউ তাহে আছে কোণ। 

সকল ব্যঞনে বাঁঝি নাহি দেয় লোন ॥ 

রেন্ধেছে পাঁজাত। শাক কলমী কাচড়া। 

কলাই খুদের কিছু তুলিয়াছে বড়া ॥ 

বার্তাকুর খাড়া। কচু কুমড়া বেকলা 
কাঠ শিমের ব্যঞন পুরিয়৷ দিল থাল! ।--(পৃঃ ১১৭) 

262) 

৫৮ 

9৫৭ 

এখানে লক্ষা করিবার বিষয় এই যে সতীনকে খুব কষ্ট 

দিতে যাইয়া লহন৷ তাহাকে বড়াভাজা ও অনেকগুলি 

তরকারি খাইতে দিয়াছে । সেকালে দেশে তরকারিব 

অভাব ছিল ন।। 

গোবিন্দাস মধাবিত্ত ঘরের ছেলে ছিলেন । তিনি 

খাবার জিনিযের বেশী ফন, দেন নাই। গোবিন্দদাস 

একটী পদে বলিয়াছেন-_ 

“স্থবামিত করি ধীর দধি শাকর 

সেবন ব পরকার। (৮৮) 

অন্যাত্র_ 

বিবিধ মিঠাই যতন করি লেয়ল 

চিনি কদলী উপহার। 

খির সর নবনীত দধিকর শাকর 

বহুবিধ রস পরকান (৯৩) 

আর একটি পদে-_ 

সথবাপিত অন্্ বান অতি সুমধুর 

পাক কয়ল তঠি' গোই। (১৯১) 

তাহার তুলনায় রাঁয়শেখর অনেক রকমের খাগ্যপ্রবোর 

নাম করিয়াছেন (তক্চ ১৫:৭-৮)। 

রায়শেখর যোড়শ শতাষীর গ্রামা জীবনের যে বর্ণন! 

দিয়াছেন তাহার সহিত শরতচন্ত্রের পল্লীসমাজের বিশেষ 

পার্থক্য দেখ! যায় ন।। 

গ্রামছি জাবট যৈচ্ছন পাবক 

তৈছন স্বজন রীত। 

পর-চরচ। বিনে আনঠি নাহি জানে 

না বুঝিয়ে কৈছন চীত ॥ 

সথি হে ইহ কুলে ইহ বেবহার । 

কুটিল কুমতিজন পিগুন পরায়ণ 

নিন্দুক গলে ধরু হার ॥ 

নিজ নিজ যশগুণ ঘোঁষয়ে পুন পুন 

কেনহু কাহু হিত না মানে। 
(তরু ২1৮৪) 



পঞ্চম অধ্যায় 

আধিক ও রাজনৈতিক অবস্থ। 

গোবিন্দদাস কবিরাজের জীবনকালের অধিকাংশ 
সময়েই বাংল! দেশে যুদ্ধবিগ্রহ, লুঠতরাজ ও অসহায় 
প্রজাদের উপর নিব্বিচারে অত্যাচার চলিয়াছিল। ১৫৫৩ 

গ্ীষ্টাব্বের শেষদিকে শের শাহের পুত্র ইসলাম শাহ স্থরের 

মৃত্যুর পর বাংল দেশে যে দুর্দিন আরম্ভ হয় তাহা 
১৬৩২ খ্রীষ্টাব্ধে সাজাহাঁন কর্তৃক হুগলীর পর্ভগীজদের 
দমন পর্যযস্ত চলিয়াছিল। এই স্থদীর্ঘ আশি বছরের মধ্যে 

কচিৎ কদাচিৎ দুই চাঁর বছর বিনীযুদ্ধে কাটিয়াছিল। 

১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার স্থুর শাসনকর্ত! ম্বাধীনত। 

ঘোষণ] করিয়া শামস্থদিন মুহমদ শাহ গাজী উপাধি 

ধারণ করেন। তিনি ছুই বছরের বেশী বাজত্ব করিতে 

পারেন নাই, কিন্তু এই অল্প সময়েই আরাকান আক্রমণ 

ও জৌনপুর অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি আদিলের 
হাতে পরাজিত ও নিহত হইলে আদিল একজন 

শাসনকর্ত। বাংলায় পাঠাইলেন, কিন্তু শামস্থদ্দিনের পুত্র 

১৫৫৬ শ্রীষ্টাবে বাংল অধিকার করিয়া লইলেন। তিনি 

১৫৬০ খ্রীষ্টা পর্য্স্ত রাজত্ব করেন। তারপর তাহার 

ভাই তিন বছর কাঁল মাত্র রাঁজত্ব করেন । ১৫৬৪ খ্রীষ্টাবে 

বাংলায় কররানি বংশের গ্রতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। 
এদিকে ১৫৫৯ খ্রীষ্টান্ষে পর্তগীজের। বাংলার 

( বাখরগঞ্জ ) রাঁজ। পরমানন্দ রাঁয়ের সঙ্গে এমন এক সন্ধি 

করেন যে, তাহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বঞ্ধিত হয়। তাহার 

সর্বপ্রথমে ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ মহাপ্রভুর তিরোধাঁনের 

ছুই বৎসরের মধ্যে সপ্গ্রামে ( অধুন। বাঁশবেড়ে-ত্রিবেণী ) 
আদেন। এ সময়েই তাহাদের নৌশক্তি এত প্রবল ছিল 
যে, তাহার! দুইখানি আরব জাহাজকে সপ্তগ্রামে বেচাকেন। 

করিতে মান! করেন ( 0200০০--31560:5 ০0৫ 00৪ 

চ০:৮৪0০5৪ 17 912691 )। সুলতান গিয়াস্থদ্িন 

মামু ( ১৫৩৩-৩৪ ) তাহাদিগকে নর্ধগ্রামে ও চট্টগ্রামে 
কারখান। খুলিতে ও শুদ্ধ আদায়ের কাছারি স্থাপন 

করিতে অন্থুমতি দেন। এই সময় হইতে বাংল! দেশে 

পর্ত,গীজদের ক্ষমত] বৃদ্ধি পাইতে থাকে । ১৫৫৭ খ্রীষ্টাবের 
সন্ধির দ্বার৷ তাহার। বাঁকল। ও অন্যান্ত বন্দরে জাহাঁভ 

আনিবার ও বাণিজা করিবার অধিকার পান। শুধু 

তাহাই নহে। পর্তুগীজের1 বাজ! পরমাঁনন্দকে তাহার 
শত্রদের হাত হইতে রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন ও 

প্রতিদানম্বরূপ বাজ! তাহাদিগকে নির্দিষ্ট পরিমাণ চাঁল, 

মাখন, তেল, চিনি ও তাঁতের কাপড় করম্বরূপ দিতে 

রাঁজী হইলেন ([715005 ০06 36188], পৃঃ ৩৫৮ )। 

পরমানন্দ অন্য কোন শক্তির সহিত সন্ধিতে আবদ্ধ হইবার 

স্বাধীনতা ছাড়িয়া! দিলেন, কিন্তু পর্ত,গীজের। অনুরূপ 
কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হইলেন না। তাহা হইলে দেখ! 
যাইতেছে যে, ওয়েলেগলির প্রায় আড়াই শ বছর পূর্ব্বেই 
9009101915 4১11191০0এর সুত্রপাঁত হইয়াছিল । ১৫৫৯ 

্ীষ্টাব্ষের সন্ধি হইতে আর একটি গুরুতর তথা জানা 

যায়। পর্তগীজের। প্রতিবংসর রাজা পরমাঁনন্দের 
চাঁরখাঁনি করিয়া! বাণিজ্যপোতকে গোয়া, ওরমুজ ও 

মালাক্কায় যাইবার জন্য লাইসেন্স বা অন্ুমতিপত্র দেন। 

ইহাঁর দ্বার! প্রমাণিত হয় যে, পর্ত,গীজেরা এসব স্থানে 

যাইবার নৌপথের উপর এমন প্রতুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন 

যে, তীাহাঁদের বিনা] অন্গমতিতে যেসব জাহাজ চলাফের৷ 

করিত সেগুলি লুঠ হইবাঁর আশঙ্ক। থাকিত। বলা বাহুল্য 
ইহার ফলে বাঙ্গালীদের বাণিজ্য অনেক পরিমাণে ব্যাহত 
হইয়াছিল । 

আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল নধ্ধ- 

গ্রাম। সপ্তগ্রামের বন্দরেও এ সময়ে নদী শুকাইয়৷ যাওয়ায় 

বড় বড় জাহাজের পক্ষে বন্দরে আঁন। অসম্ভব হইয়া পড়ে। 
১৫৬৩ খ্রীষ্টাবের পূর্বেই এই দৈব ছুব্বিপাঁক ঘটে, কেনন। 
এ সালে সিজার ফ্রেডরিক লেখেন যে, বেতড়ের চেয়ে আগে 
আর সপ্তগ্রামের দিকে পর্ভ,গীজদের বড় জাহাজ যাইতে 



গোবিন্দদীসের যুগ 

পারে না, কেননা নদীতে জল বড় কম থাকে । সেইজন্য 
প্রতিবংঘর জাহাজ আমার সময়ে বেতড়ে গ্রাম বসে, 

খড়ের চালায় দোঁকান বসান হয়। সিজার ফে৪রিক 

সপ্তগ্রামে যাইবার সময় এইরূপ সাময়িক গ্রামে বহু লোৌক- 

জন, অনংখ্য জাহাজ ও বাজার (গো 110010 

[0110001০0৫6 51015 ৪900 72295 ) দেখিতে পাঁন; 

কিন্তু সেখান হইতে ফিরিবার পথে দেখেন যে, বেতডে 

কিছুই নাই, শুধু ঘরবাঁড়ী দোকান প্রভৃতির ভম্মাবশেষ 

আছে (17156915 0£ ০1681, পৃঃ ৩৬৫ )। ইহার কারণ 

এই যে, জাহাঁজ চলিয়। গেলে যে যাহার ঘর পুড়াইয়| 

ফেলিত, সেখানে আঁর কিছুই থাঁকিত না। 

বেতড় হাওড়ার সালিখ। ও কলিকাঁতাঁর কাঁছাকাঁছি। 

কেননা, কবিকন্কণ বলেন-__ 

চিত্রপুর মালিখ। সে এড়াইয়। যায় ॥ 

কলিকাত। এড়াইল বেণিম়।র বাল|। 

বেতড়েতে উতরিল অবসান বেল ॥ 
(পৃ; ১৬২) 

সপ্তগ্রাম হইতে বেতড় বেশ খানিকট। দূর বলিয। 
পর্ত,গীজের সপ্ত গ্রামের ছুই মাইল পূর্বে ব্যাণ্ডেল ওহুগলিতে 
উপনিবেশ স্থাপন করেন। ম্তযির যছুনাথ সরকার বলেন 

যে, পর্ত,গীজের! হিজলি ( খড়গপুর ) হইতে জীহাজ ভান্ত 

করিয়! লবণ আনিয়! হুগলিতে নামাইত, সেই জন্য এ স্থানে 

গোলা স্থাপিত হয়) পর্ত,গীজের1! গোলার পুর্বে নিদ্দেশ- 

বাচক (0১৪র মতন ) "ও, বসাইয়া ০-£০11 বলিত। 

তাহা হইতে ওগোলি বা! হুগলি নামের উৎপত্তি হয় 

(1505 ০£ 921591, পৃঃ ৩১৯)। সেইরূপ বন্দর 

হইতে ব্যাণ্ডেলের উৎপত্তি । 

ক্রমে ক্রমে সপ্তগ্রামের বাণিজ্য হুগলিতে স্থানান্তরিত 

হয়। ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পর্ভূগীজ মিশনারী ফাঁদার কাব্াল 

লেখেন যে, হুগলিতে চীন, মালাক্কা, ম্যানিল! গ্রভৃতি স্থান 

হইতে বহু জাহাজ আদিত এবং উত্তর ভারতের লোকের! 

এবং মৌগল, পারগিক, আর্শেনিয়ান প্রভৃতি সেখানে 

জিনিষ কিনিতে যাইত। হুগলিতে কেনাবেচার পরিমাণ 

কিরূপ ছিল তাহার ধারণা করিতে হইলে জান! প্রয়োজন 

৪৫৯ 

ষে, শুধু হিজল হইতে আনীত লবণের উপর এক লক্ষ 
টাক শুদ্ধ মুঘল সরক|রকে দেওয়। হইত। ১৫৮৮ গ্রীষ্টাবে 

2101) হুগলি.ক পঞ্গীজদের হাতে দেখিতে পাঁন। 
১৫৯৭ খ্রাষ্টাকে আইন-ই-আকবরীতে সপ্তগ্রামকেও 
পণ্তগীজ-অধিকারতৃক্ত বল! »ইয়াছে। 

€গলিতে যে পরগীজেবা থাকিত তাহাদের মধ্যে 
অধিকা'শই দুদ্ধাস্থ গুপ্ত প্ররুতির। তাহারা গোয়।র 

পন্তগীজ সরকারের নিকট ৫৭ পাইবার ভয়ে পলাইয় 
হুগলিতে আপিত। ছগলিতে তাহারা জোর করিয়। হিন্দু 
রমণীধিগকে দরিয়। লয় নিজেদের কাজে লাগাইত। 

কেহ বন! গাঁধিত, কেহ ব। জামা সেলাই করিত, কেহ 

বা! নাচগান করিত 'আৰ কেহ ব। উপপত্ঠীবূপে থাকিত 

(অধাপক তপনকুখাঁর পাঁয়চৌপবী-ক৬ 31071 00101 

45010017170 001101£01, পৃঃ ১৬৭01 গণি ও সপ্ত- 

গ্রামের নিকটস্থ গঙ্গার উভয় ভীরে প% গীজেরা জমিজম। 

কিনিয়াছিল। 

টট্টগ্র।ঃমর মগ ৩ আর।কানবাশীদের সঙ্গে মিলিত 

হইয়া পঞ্টগীজের! দাস খ্যবসায় চালাইত। বাংলার 

নান। স্থান হইতে হতভাগা পোকদিগকে ধর্বিয়। আনিয়া 

€গলি ৪ ঠহিজগিতে বিধয় কর। হহত । যে সময়ে তাহাদের 

আক্রমণের সম্তাবশা থ।কিত সে সময়ে বাংলার যেসব 

গ্রাম তাঁহাদের পথে পঠিত সেখান হইতে লোকজন 

পল[ইয়| যাইত। স্যর যছুন।থ সাহিবুদ্দিন আহমদ তালিস 

লিখিত বিবরণ হইতে দেখাইয়।ছেন (0.4১,9-8০ ১৯০৬৭) 

যে, “48 00০5০ 19145 00170170860 000 2 10176 06, 

13017691 1১০০৪17)0 099 175 495 01016 ৫650120০৫. 

কয০ 2 150856 ৮75 1010 1101,00160 0) 10061 

9100 01 00৩ 15015 11106 012 006 71196050501 

িোত। 01706968078 00 109০09. 0170 71051901085 

01500109501 39107 25 5৬0 ০1627 ৬100 06 

71০0 0৫ [10170612170 10107909176, 5০ 020 

10110 ৮48516 00 ০০০৮১ 2175 1)00096 ০0110117016 & 

11600 10) 0506 158107 পর্ব শীজেরা যখন চাট! হইতে 

আক্রমণ করিতে আদিত তখন তাহার দক্ষিণদিকে তুলুয়া 



৪৬০ 

ও বামদিকে সন্দীপ বাঁথিয়া ঢাক! হইতে প্রায় ত্রিশ মাইল 

দুরে সংগ্রামগড়ে পৌছিয়। তাহার পর গ। বাহিয়! 
যশোহর, হুগলি ও ভূষণ] লুঠ করিত। অথবা 'বরহ্মপুত্র 

বাহিয়। বিক্রমপুর, সোনারগী। ও ঢাকা লুণ্ঠন করিত। 
কখন কখন আবরাকানীরাও লুনের জন্ত আমিত। তাঁলিশ 
ফতিয়িঅ! ইবরিয়াতে লিখিয়াছেন (পৃঃ ১২২খ-১২৩) যে, 

আরাকানের মগ ও ফিরিঙ্জিরা গ্রায় সব সময়ই বাংল! লুঠ 
করিত। উহার! যেসব হিন্দু বা মুসলমানকে ধরিতে 

পারিত, তাহাদের হাতের চেটোতে ফুট! করিয়া তাহার 

মধ্যে বেত ঢুকাইয়া একসঙ্গে কতকগুলিকে বাধিয়। 

জাহাজের খোলের মধ্যে রাঁখিয়। দিত। সকালবেল৷ তাহার! 

জাহাজের ডেকের উপর হইতে কাঁচা চাল ফেলিয়৷ দিত, 

যেন তাহারা মুরগিকে খাবার দিতেছে। তাহারা 
দাক্ষিণাত্যে ইংরাঁজ ও ফরাঁসীদের কাছে এ বন্দীদিগকে 
বেচিয়া দিত। কখন কখন বেশী দামে তমলুক ও 

বালেশ্বরেও বিক্রয় করিত। ফিরিঙ্গিরাই শুধু বন্দীদের 
বেচিত, মগের! তাহাদিগকে লইয়া যাইয়। চাষবাস 
করাইত অথবা চাকর বা রক্ষিতারূপে রাখিত 
€ 72150015 06 8210691, পৃঃ ৩৭৯ )। 

গঙ্গাসাগরের সঙ্গমে যে সহর ছিল তাহা পর্ভ,গীজেরা 
ধ্বংস করিয়া ফেলে বলিয়া আমাঁর বিশ্বা। হুগলির 
পতনের পর তাহার সাগরঘ্ীপে পলায়ন করে, সেখানে 
তাহার। গোয়। ও দিয়াঙ্গ! হইতে প্রেরিত তাহাদের জাহাজে 

চড়ে (17156015 ০ 9217£91, পৃঃ ৩২৭ )। সাগরসজমে 

বহু প্রাচীন কাল হইতে একটা তীর্থস্থান ও বাণিজ্যকেন্ত্ 
ছিল। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সরকার দেখাইয়াছেন (১৯৪৭ 

শ্ীষ্টাকের 77156015  0070£16555এর চ:০০০৪০117£5, 

পৃঃ ৯১-৯৮) পেরিপ্লামের বিবরণে পাওয়া যায় যে সাগর- 

সঙ্গমে একটি গঞ্জ ছিল যেখানে মণিমুক্ত1 ও সুন্দর মসলিন 

বিক্রয় হইত। বাংল। দেশে একটা মাত্র তীর্থস্থান ছিল, 
যেখানে সকল ভারতবর্ষের লোক তীর্থযাত্রায় আমিত 

--সেটী হইতেছে এই সাগরসঙ্গম | মহাভারতের বনপর্বে 
(৩/৮৫।৪-৫), কৃর্ণপুবাণে ও অলবেক্ষনির বিবরণে ( ১২০১ 

পৃঃ ২৬১ পৃঃ) এইখানকার তীর্থ ও সহবের বর্ণনা আছে। 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

মধ্যযুগের বিস্যাপতির গঙ্গাবাক্যাবলীতেও এই তীর্ঘের 

মহিমা বণিত হইয়াছে। কিন্তু ফিরিঙ্গিদের লুটপাটের 
ফলে ইহার অবনতি ঘটে। লোকে সাহস করিয়া গঙ্গ।- 
সাগরে সান করিতে আমিত না। তারপর সমুদ্রও 

সহরটীকে গ্রাস করিয়া ফেলে। ১৮৪১ খ্রীষ্টান্ধের 21127 
0৫ 12,019 (পৃঃ ৭১) তে দেখ! যায় সাঁগরসঙ্গমতীর্ঘ এক 

মাইল লম্বা! ও পিকি মাইল চওড়া বালুকাস্তপে ও জঙ্গলে 
পরিণত হইয়াছে । এখানকার কপিলমুনির মন্দির দেখিয়। 

এ পত্রিকার সংবাদদাত1 বলিয়াছেন, এখনও ভাটার 

সময় দেখ! যায় এখানে এক বিশাল মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ 

আছে। তিনি ৪৩০ ব1 ৪৩৭ গ্রীষ্ঠাব্বের এক শিলালিপিও 

দেখিয়াছিলেন। 

ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে ও সপ্তদশ শতকের প্রথম 

পাদে মগ ও ফিরিপ্গিরাই শুধু বাংলার শাস্তি নষ্ট করে 
নাই। পাঠান ও মুঘলদের যুদ্ধেও বাঙ্গালীদের ধনপ্রাণের 
যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। স্থ্রবংশের পতন ও দ্বিতীয় 

পাঁনিপথের যুদ্ধের পর পাঠানের] উত্তর ভারতের অন্যান্য 

স্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া বাংল! ও আসামের বিভিন্ন 

জায়গায় জমিদাররূপে বসবাঁন করে। তাহারা নিজেদের 

স্থখস্থবিধার জন্য প্রজাদের উপর নানা রকমের জুলুম 

চালাইত। ১৫৬৫ হইতে ১৫৭২ গ্রিষ্টাবব পধ্যস্ত স্থলেমান 

করবানি খানিকট। শাস্তি-শৃঙ্খল। রক্ষা করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ১৫৬৫ বা তাহার ছুই তিন বছর 

আগে উড়িস্যাঁর রাঁজ। মুকুন্দদেব, যিনি ১৫৬০-৬১ গ্রীষ্টান্দে 

সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, বাংলা আক্রমণ করিয়। 

সপ্চগ্রাম পধ্যস্ত আসেন এবং তথায় একটা ঘাটি তৈয়ারী 

করেন। সম্ভবতঃ ইহারই পাণ্টা আক্রমণ হিসাবে 

স্থলেমান করবানি ১৫৬৮ শ্রীষ্টাবে রাজু ব1 কালাপাহাড় 
নামে তাহার কুখ্যাত সেনাধ্যক্ষকে লইয়। উড়িয্যা আক্রমণ 

করেন। জগন্নাথের বিগ্রহসহ অসংখ্য দেবদেবীর মৃত্তি চূর্ণ 
বিচুর্ণ কর! হয় এবং যেসব স্ত্রীলোক প্রা ভয়ে পুরীর মন্দিরে 
আশ্রয় লইয়াছিল তাহাদিগকে বন্দী করিয়া আনা হয়। 
স্থলেমান কররানি যখন মনের হখে উড়িস্তা জয় করিতেছেন, 

সেই সময়েই ( ১৫৬৮ খ্রষ্টাবে ) কুচবিহারের দ্িতীয় নৃপতি 



গোবিন্দদাসের যুগ 

[জ। নরনারায়ণ সুলেমানের বাংল। রাজ্য আক্রমণ করেন । 

উড়িস্যাজয়ের পর কালাপাহাড় যে তাহার মৃগ্ডিধ্ব*সের 

স্পৃহা বাংল! দেশে মিটাইয়াঁছিল তাহা অনুমান কর! কঠিন 

নহে। ১৫৭৪ খ্রীষ্টান দাউদের পতনের পর তাঁহাকে 

আমরা খোবাঘাটে ( দিনাজপুর-বগুড়া ) দেখিতে পাই। 

সুলেমানের মৃত্যুর পর (১৫৭২, অক্টোবর) তাহার বড় 

ছেলে বায়জিদ কয়েকদিন ও তাহার জামাত। হান্স্ক দিন- 
কয়েক রাজত্ব করেন। উভয়েই নিহত হন। তারপর 

তাহার ছোট ছেলে দাউদ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন । 

কিন্ত দাউদের ভ্রাতুদ্পুত্র বিহার অধিকাঁর করার সঙ্গে 

সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল। এই সময়ে ( ১৫৭৪, আগষ্ট) 

আকবর গুজরাট-জয় শেষ করিয়। পাটনায় আপিলেন। 

মুঘলের] পাঁটন। অধিকার করিয়৷ একে একে স্থরজগড়, 
মুঙ্গের, ভাগলপুর, কহলগঁ। হস্তগত কগিলেন। তারপর 

স্থানীয় জমিদারদের সাহায্যে রাঁজমহল পাহাড় পার 

হইয়া বাংলার তদানীস্তন রাজধানী তান্দায় ( মালদহ 

জেল!) আমিলেন। ১৫৭৫ গ্রীষ্টাব্ের মার্চ মাসে দাউদ 

পরাজিত হুইয়। সপ্তগ্রামের ভিতর দিয়। উড়িস্বাঁয় পলায়ন 
করিলেন । আফগান সেনানীদের অনেকে বাংলার 

দক্ষিণ ও উত্তর-পূর্ব অংশে ছড়াইয়! পড়িলেন। দাঁউদের 
প্রধান অমাত্য শ্রীহরির ছেলেই স্থপ্রসিদ্ধ গ্রতাপাধিত্য | 

১৫৭৬ গ্রীষ্টাব্বের জুলাই মাঁসে বাঁজমহলের যুদ্ধে দাঁউদ 

পরাজিত ও নিহত হইলে বাংল! দেশ আকবরের 

সাম্রাজাভূক্ত হইল। 
কিন্ত বাংল। দেশে শাস্তি স্থাপিত হইল ন!। আকবরের 

প্রতিনিধি খান-ই-জাহান (১৫৭৫-৭৮) সপ্তগ্রামে পাঁঠানদের 

সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দাউদের মা ধনবত্বসহ 

মুশিদাবাদের উত্তরে আত্মসমর্পণ করিলেন। তাহাকে 

ভাঁওয়ালে পাঠানদের সঙ্গে ও এগার-সিন্দুরে ইস। খার গঙ্গে ও 
যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। তাহার মৃত্যুর পর বাংলা দেশে 

মুঘলের! বাংলার সঞ্চিত ধনরত্বের লোভে পরস্পরের মধ্যে 

কলহ ও বিবাদ করিতে লাগিলেন। ১৫৮০ শ্রীষ্টাবের 

প্রথম দ্রিকে তাহার! আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রে]হ করেন। 

১৫৮৩ পর্য্যন্ত এই বিভ্রোহের জের চলিতে থাকে। এই 

৪৬১ 

সময়ে বাঙ্গালীদের ধনসম্পত্তি যে অত্যন্ত বিপর হইয়াছিল 
সে কথা ন1 বলিংলও চলে। কিন্ত সৌভাগ্যের বিষয়ে ঘে, 
ভাল বান্তাধাট না থাকায় বিদ্রোহীরা কিংব। পাঠান 
মেনানীর। বাংলার কোন কোন অংশের- বিশেষতঃ 
রাট়ের__পল্লী অঞ্চলে পৌছিতে পাবেন নাই । 

সাহেবগঞ্জের কাছে তেলিয়াগটি ও মকরগলির ভিতর 
দিয়া একটী রান্ত। ছিল। আর বর্ধম'ন হইতে সপ্তগ্রাম ও 
তাহার দক্ষিণ-পশ্চিম গড মন্দারণ (আবরামব।গ ) হষ্্য়! 
কটকে যাইবার একট বনপথ ছিল। উত্তর ভারত 

হইতে বাংল। ব| বাশল| হইঙে পশ্চিমে যাতায়াত করিতে 

হইলে দিনাজপুর-মাঁলধ। হইয়। গঙ্গার উতর তীর ধরিয়। 
হাঁজীপুর, ছাঁপড়।, জৌণপুর দিয়া যাওয়া সহজ ছিল। 

মনাতন গোন্থীমী যখন গৌড় হইতে বুন্দাবনে পলাইয়| ধান, 
তখন হাজীপুর হই! গিয়াছিলেন (৮. ৮.১ ২২৭৩৬ )। 

এইসব রাস্তার ছুঠধারে যেসব গ্রাম ছিল, সেখানকার 

জীবনধাত্র| যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অরাজকঙার সময় ছুর্বাহ হইয়া 

উঠিত। 

১৫৮৭ খ্রীগ্ান্মে স্ববেদার শাহানাজ খান বিক্রমপুকে 

ইস। খাঃক আক্রমণ করেশ , কিন্তু ছুঠ বছর যুদ্ধ করিয়াও 
কোন স্থায়ী স্মফুল লাভ করিতে পারেন নার্ট। ১৫৮৭ 

গ্রীপ্াব্দে আকবর নৃতম শাপনপ্রণালীর প্রবর্তন করিয়। 

প্রত্যেক সবায়দিপাহ পালার ও ভাহার সহকারী, দেওয়ান, 

ধন্সী, কাজী, সদর, কোতেয়াল প্রতি নিযুক্ত করেন। 
কিন্ত এই ব্যবস্থার ফলেও ১৫৯৪ গ্রাঙ্টাব পধ্যস্ত বাংলায় 

যুদ্ধবিগ্রহ বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নাই । 

১৫৯০ গ্রীঞ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বিহারের শালনকত্বারূপে 

মানসিংহ পাঠানদের হাত হইতে উড়িয়া! জয় করিতে 

অগ্রসর হন। ঠাঁহাঁর পুত্র জগংমিংহ ভাগলপুর হইতে 

বদ্ধমান ও সেখান হইতে জাহাঁনাবাদ বা আরামবাগে 

পৌছেন। পাঠানের! সেখান হইতে প্রায় পঞ্চাশ মাইল 
পশ্চিমে বিরাট সৈন্যদল সমাবেশ করে। ১৫৯০ শ্রীষ্ঠাবের 

২১শে মে জ্রগংসিংহ পাগানদের ভ্বার। আক্রান্ত ও আছত 

হন। বিষুপুরের রাক্জ] বীর হাম্বীর তাহাকে আশ্রয় দিয়! 
তাহার জীবন রক্ষা করেন (1715005 ০৫ 960691, 



৪৬২ 

পৃঃ ২০৮)। ইহার প্রতিশোধ লইব।র জন্য সম্ভবতঃ পরের 
বংসরই পাঁঠাঁনের] বীর হাঁদ্বীরকে আক্রমণ করেন। 

১৫৯৪ গ্রীষ্টাব্ধের ৪ঠ1 মে মাঁনসিংহ বাংলার শাসনকর্ত। 

নিযুক্ত হন। তিনি ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্বের শেষভাগে ইসা খাঁর 

সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যান। খাজ। স্থুলেমীন লোহানি ও 
কেদার রায় ভূষণ। অধিকাঁর করিয়! লইয়াছিলেন। ১৫৯৬ 

্রীষ্টাব্দের জুনমাপে উহ1 ফের মুঘল-অধিকারভুক্ত হয়। 
এই ঘটনার অল্প কয়েক দিন পরে বর্ধাকালে মানসিংহ 

গুরুতর ভাবে পীড়িত হন। সেই স্থযোগে ইসা খা, মাসুম 

খ। কাবুলি প্রভৃতি তাহার বাসম্থান খোঁবাঁঘাঁটের ২৪ 

মাইলের মধ্যে উপস্থিত হন। ১৫৯৭ গ্রীষ্ঠাব্দের সেপ্টেম্বর 

মাসে ইহার! মুঘল সেনাদলকে বিক্রমপুরের নিকটে ঘিরিয়া 
ফেলিয়। মাঁনসিংহের পুত্র ছুঙ্জনসিংহকে নিহত করেন ও 
অনেককে বন্দী করেন। তার পর ইসা খা অবশ্য আকবরের 

অধীনত স্বীকার করেন। ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মাঁনসিংহ ছুটা 

লইয়! আজমীরে যান, ত।হার পুত্র জগৎ্সিংহ প্রচুর মছ্যপান 
করার দরুণ অক্টোবর মাসে মৃত্যুমুখে পতিত হম এবং 

জগৎসিংহের অল্পবয়ক্ক পুত্র মহাসিংহ মাঁনসিংহের 
প্রতিনিধিরূপে বাংল শাসন করিতে আসেন। এই 

স্থযৌগে উসমান প্রভৃতি পাঠানের৷ ১৬০০ খ্বীষ্টাব্দের 
এপ্রিল মীমে বিদ্রোহ করিয়। মহাঁসিংহকে পরাজিত করেন 
ও উত্তর উড়িস্া দখল করিয়া! লন। এইসময় বিদ্রোহীদের 

শক্তি খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে মানসিংহ 
ফের বাংলায় আসিয়। বিদ্রোহীদিগকে দমন করেন। তিনি 
যখন পূর্ববঙ্গ কেদাঁর রায়কে আকবরের পক্ষে আনিতে 
চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময় জালান খা নাঁমক পাঠান 

মালদহ ও আক্র! লুঠ করেন। মানসিংহ অনেক সৈন্ 

লইয়! তাহাকে পরাজিত করেন বটে, কিন্তু তাঁর পরই 

তাহাকে পৃণিয়ায় বিক্রোহ দমন করিতে যাইতে হয়। 
এদ্দিকে উসমান ত্রহ্মপুত্র পার হইয়া ময়মনসিংহের মুঘল 

থানাদারকে ভাওয়ালে বিতাড়িত করেন। মানসিংহ 

তাড়াতাড়ি ঢাক। হইতে যাইয়। তাহাকে পরাজিত করেন। 

তার পরই তাহাকে ইসা খার পুত্র মুস। খা ও কেদার 
বায়ের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিতে হয়-_কেনন। তাহাঁর। 

গোঁবিন্দদ্াসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ 

মুঘল-শক্তি উৎখাত করিবার জন্য জোট বাঁধিতেছিলেন। 
এই সময়েই একদল আরাকানের জলদন্থ্য টাকার নিকটগ্র 
নদীতে প্রবল উপত্রব আরস্ভ করে। তাহাদের ভয়ে 
ঢাকার মুঘল সেনাপতি পলায়ন করেন। কেদাঁর রা 

মগদের সহিত যোগ দিয়া শ্রীনগরে মুঘলদিগকে আক্রমণ 
করেন। বিক্রমপুরের নিকট যুদ্ধে তিনি বন্দী হন। 
কেদার বায়ের মৃত্যুর পর মাঁনসিংহ ফের উসমাঁনকে দমশ 
করিতে অগ্রসর হন। 

এ যুগে মুঘলের! কেমন শাস্তি প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন 
তাহার নমুনা দেখাইবার জন্ সর্বশ্রেষ্ঠ মুঘল সেনাপতি ও 
শাসনকর্তা মানসিংহের শাসনকালের একটু বিস্তৃত বিবরণ 
দিলাম। 

১৬০৮ হইতে ১৬১৩ খরীষ্টাব্দের মধ্যে বাঁংলার শাসনকর্ত 
ইসলাম খা মুঘল-শাসন স্থ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য খুব চেষ্টা 
করেন। ১৬০৮ শ্বীষ্টাব্দে বীরভূম, পঞ্চকোট ও হিজলির 

জমিদারের পুনরায় বশ্ঠত1 ম্বীকাঁর করেন। ১৬০৯ 

খ্রীষ্টাব্দে ভূষণার সত্রজিৎ্, ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে মুসা খা ও 
১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাঁপাপ্রিত্য পরাজিত হন। ইহার পর 

মুঘল-শীমন বড় বড় সহরে, করতো য়ার দক্ষিণতীবে 

অবস্থিত খোরাঁঘাট (রংপুর ), ময়মনসিংহ জেলার সেরপুর, 

ভাওয়াল, এগাঁর সিন্দুরের অপর পারে টোক,নারায়ণগঞ্জের 

নিকট ত্রিমোহানি প্রভৃতি কয়েকটি থানায় স্থপ্রতিষ্ঠিত 

হয়। স্যর যছুনাথ বলেন--71) ০£0০০0৮০ ০010.0:01 

০0 00০ 10021791 15100199101 ৪9, 100০1, 

০0101117960 €0 010০ ৬০1৮ 18217011010, 2170 010 

17006 50:21 0: 06550120002 0219169] 01৮ 2150. 

6১০ 0৬ 101010০0 09965 526 00 05 00০ 

11770217191 80)0915 00100510006 6০ ০০0" 

(715005 0: 03213£981, পৃঃ ২৩৫ )। শাস্তির উল্লিখিত 

নমুনা ও রাজশক্তির এই অবস্থা সত্বেও স্যর যছুনাথের 

ন্যায় এতিহানিক আমাদের আলোচ্য যুগের নবজাগরণকে 
মুঘল শাসনের ত্ফল বলিয়। উল্লসিত হুইয়। লিখিয়াছেন : 

«52 1618591952100 15101) ০ 05০ 00 1041081151) 

1016 ০210]5 10 006 190 ০2000151590. 2 01:200:501 

 _ 



গোবিন্দদীসের যুগ 
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তিনি নিজেই অন্যত্র এই উক্তির বিপরীত কথাও বলিয়াছেন 

1000 152815581700 23 10০ ০] 06 02. 

7১০1৩ 0508561505৮ ( এ, পৃঃ ২২৩) ১৫৭৫-৭৬ 

হাঙ্টাবে বাংলা দেশ আকবর কর্তৃক নামে মাত্র বিজিত 

হওয়ার একমাত্র সফল এই দেখিতে পাই যে, বাঁ অঞ্চলের 

এবঞ্চবেরা অবাধে বুন্দাবনে যাতায়াত করিতে পাৰিয়।- 

ভিলেন, কেনন। পাটনাঁর পশ্চিম হইতে মথুরা পথ্যন্ত 
ক-ভাগের মধ্যে রাজনৈতিক শান্তি ছিল। তাহার ফলে 

প্রজীব গোস্বামীর নিকট মাঝে মাঝে গোবিন্দপাসের 

পদাবলী প্রেরণের স্থবিধ। হইয়াছিল ; শ্রীজীবের পক্ষেও 

সাধনভজন সম্বন্ধে নরোত্তম, রামচন্দ্র কবিরাজ, গোঁবিন্ধদাস 

প্রভৃতিকে উপদেশ দিয় পত্র লেখা সম্ভব হইয়াছিল এবং 

বন্দাবনের গোস্বামীদের রচন। অতি সত্বর গৌড়দেশে 
পৌছিতে পারিয়াছিল। অন্ততঃ ১৫১৬ পর্যন্ত নুঘল 

সাম্রাজ্য অন্য কোন রকমে বাংলার সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনে 
সাহাধ্য করিয়াছিল বলিয়। মনে করিবার কোন সঙ্গত 

কারণ দেখি না। 

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পধ্যন্ত বাংল! দেশের 

বিভিন্ন স্থানে প্রাচীন ও নবীন রাজবংশ, তথাকথিত বার- 

ভূইয়া ও ছোঁটবড় অনেক জমিদারের শাসন অব্যাহত 
ছিল। বনবিষুপুরের বাঁজবংশ গ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে 

মল্লাব্ধ প্রবর্তন করেন। ত্রিপুরার মাণিক্যবংশও খুব 

প্রীচীন। এই বংশের রাজ অমরমাণিক্য মুঘল-অধিকার 

স্থাপনের প্রথম দশ বৎসরের মধ্যে (১৫৭৭-৮৬) 'ছুলুয়াঃ 

বাকল। ও শ্রীহট আক্রমণ করেন। ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে 
যশোমাণিক্যের রাজত্বকালে ত্রিপুরা স্বাধীনতা হারায়। 
ত্রিপুরার দক্ষিণে আরাকান রাজ্যে স্বাধীন রাজাদের পৃষ্ট- 
পোষকতায় এক নৃতন বাংল! সাহিত্য রচিত হইতেছিল। 

কুচবিহারের রাজারা পশ্চিমে করতোয়া হইতে পূর্বে 

সক্কোশ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাঁগের উপর বান্ধত্ব করিতেন। 

৪৬৩ 

১৬০১ খ্রীষ্টান্ধে ভীহার। মুঘলের বশ্ুতা স্বীকার করেন। 
ময়মনসিংহ জেলার সসঙ্গের রাজবংশও প্রাচীন । স্থসঙ্গের 
রাজা! রথুনাথ ও ভূষণার বাজ! সত্রজিং জাহাঙ্গীরের 
রাজত্বকালে মুসা খার বিরুদ্ধে মুঘলদের সাহাষ্য করেন। 

মুপ। খ। সুসঙ্গ ভাড়। সমগ্র ময়মনসিংহ, ঢাকার অঞ্জেক ও 

ত্রিপুরার কিম়দ"শের উপর রাজত্ব করিতেন। তাহাকে 
ভাঁওয়ালের বাহাছুর গাজী, ভিপুব! জেলার সবাইলের 

স্থন। গাজী, সবাইলের উরে মাতঙ্গের পালোয়ান, 

হধিগঞ্চের আনোয়ার খান, খলধির জমিদার মধু বায, 
চাদ প্রতাঁপের জমিদার বিনোদ বায় গ্রড়তি সাহাধ্য 

করিতেন। 

কুলুযায় রাজ। লক্গমণমাণিকা, বাকলায় রাজ! রামচঙ্জর 

ও যশোহরে ভাহার শ্বশুর রাজ$ কপিতেন। পশ্চিমবঙ্গের 

জমিদারদের মধো পাচেটের সামস খ।, ঠিজলির সালিম খা, 

বন্ছম'ন মেদিনীপুর জেলার অন্কগত চন্দ্রকোণার বীরভান 

ব| চন্দ্রভান, বড়দ| এনাকড।রদলপতের নাম উল্লেখযোগা। 

ইহাদের সকলের চেয়ে প্রসিদ্ধ হইয়। আছেন মেদিনীপুর 

জেলার আডরার রাজা রঘন।থ, শাহার পুগপোষধকতায় 

কবিকঙ্কণ চণ্তীমঙ্গজল রচন। করেন । স্যর যছুনাথ 

পুটিয়ার বাজবণশের আপিপুকয পীতাগ্বর,। তাহার 

ভ্রাতুষ্পন্্র অনন্ত ও পুটিয়ার দ্গিণ পুরো আলাইপুরের 
ঈলাবন্সকেও এ মুগের জমিদারদের মধ্যে উল্লেখ 

বারয়াছেন। 

রাজা জমিদারেপ। শুপু মে ঘুঘলদের বিরুদ্ধে লড়িতেন 

তাহ। নঙ্চে, নিজেদের মধ্যেও ভাহাপ। মারামারি করিতেন । 

তাঁহাদের বিদ্রোহ ও পরস্পরের মধ্যে যুগ্ধবিগ্রহে 

প্রজাদের প্রাণান্থ হইত । ১৫৮৭ স্রীষ্ছান্দে 29101) 516০1 

বাংল। পরিদর্শন করিয়। লেখেন যে, উত্তর ভারত হইতে 

বাংলায় আসিবার পথ চোর-ডাকাতে ভন্তি আব 

বাঃল। দেশে অনেক বিদ্রোহী । ১৬১৬ শ্রীষ্ানদে স্তর 
টমাস বে! ৪ স্ুধাতের কারখানার কর্মচারীর] স্থির 

করেন যে, বাঁংল। দেশে এত বেশী হাঙ্গাম। চলিতেছে যে 

দেখানে কারখান। না খোলাই ভাল। মিঙ্জা নাথান 

বাহারিস্তানে লিখিয়াছেন যে, তাহার তাই মুরাদ 



৪৬৪ 

যশোহরের যুদ্ধের সময় চার হাঁজার যুবতী ও বৃদ্ধাকে উল 

করিয়] বন্দী করিয়। লইয়া যান। 

এ রকম কথা শুনিয়া কবি গোবিন্দদাস ঘি নিজের 

পদ হইতে প্রতাপার্দিত্যের নাম হটাইয়। দিয়া থাকেন, 

তাহা। হইলে দৌঁষ দেওয়। যায় না। মুঘল-শাসন স্থাপিত 

হইবার পরও ইব্রাহিম খানের শাসনকাঁলে (১৬১৭-২৪ ) 
পর্ত,গীজেরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে ১৫০০ নর ও নারীকে 
বন্দী করিয়! দাঁসরূপে বিক্রয় করিবার জণ্ত লইয়। যায়। 
যশোঁহরে যাইবার পথে কোন লোকালয় ছিল না এবং 

কোন বণিকও যাতায়াত করিত না--")015 ৪৪ 

19101761215 11017910105. 01906, 1501 2105 08:00 

0 10101981505 08 00০ 10006 ০06 )995016"" 
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এইরূপ অশান্তি ও অত্যাচার হইতে বাঢ়ের অভ্যন্তরভ।গ 

রক্ষ। পাইয়াছিল। তাহার প্রধান কারণ ছুইটী-_- প্রথম, এ 

অঞ্চলে জলপথে ব৷ স্থলপথে এমন ভাল রাঁন্তা ছিল না 

যাঁহ। দিয়! মুঘল-পাঠানদের সৈশ্যদল বা ফিরিলীদের জল- 

দহ্যর! যাতায়াত করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, এই অঞ্চলে 

কোন বড় জমিদার ছিল ন!। গ্রামগুলি অনেকটা স্বয়ং 

সম্পূর্ণ ছিল। বাট়ের পল্লী অঞ্চলের জীবনযাত্রার প্রণালী 
খুব সাধামিধে । সেখানে অভাঁববোধ কম। তাই এহেন 

যুগেও সেখানকার লোকের পক্ষে কাবাচচ্চায় মনোনিবেশ 

কর! সম্ভব হইয়াঁছিল। 

আমরা যেসব কবিকে গোবিন্দদাীসের সমসাময়িক 

বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে ছ্বিজ বংশীদাঁস ও 

চন্দ্রাবতী ময়মনসিংহের, কালিকামঙ্গলের কবি গোবিন্দ- 

দাঁস চট্টগ্রামের ও কবি বল্লভ বগুড়ার করতোয়াতীরের 

লোক । আর বাকী সব কবি নবদ্ীপের একশত মাইলের 

মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নবদ্বীপ ছিল এই যুগের 
স্কৃতির প্রাণকেন্ত্র। শুধু বৈষ্ণব কবির! নছেন, ন্যায়, 

স্থতি ও তন্ত্রের পণ্ডিতেরাঁও নবদ্বীপ হইতে অনুপ্রেরণা 
লাভ করিতেন। ম্মার্ত রঘুনন্দন, রামভন্র ও জগদীশ 

তর্কালঙ্কার নবছীপের লোক । কাশীরামদাস ও তাহার 
ভাতা কষ্খদাম ও গদাধরদাসের বাড়ী নবদ্বীপ হইতে 

গোবিন্বদানের পদাবলী ও তাহার যুগ 

২৫ মাইল দুরে ইন্দ্রাণী পরগণার সিঙ্গি গ্রামে। ষোড়শ 
শতাব্দীতে কাটোয়৷ অপেক্ষা! ইন্দ্রাণীর নাম বেশী প্রসিন্ 
ছিল। নিমাই বলিতেছেন-_ 

ইন্দ্রীণী নিকটে কাটোয়। নামে গ্রাম 
চৈ. ভা. ২1২৬ 

কষ্ণদাস কবিরাঁজের জন্ম নবদ্বীপ হইতে পঁয়ত্রিশ মাইল 
ও কাটোয়৷ হইতে দশ মাইল দূরে ঝাঁমটপুরে। শ্রীনিবাস 
আচার্য ও গতিগোবিন্দ থাকিতেন কাটোয়। হইতে দুই 

মাইল ও শ্রীথণ্ড হইতে তিন মাইল দূরে যাজিগ্রামে। 

শ্রীথণ্ড বায়শেখরের গুরুস্থান এবং বহু কবি ও ভক্তের 
বাপস্থান। কাটোয়ায় এই সময়ে আর একজন কবি 

থাকিতেন, তিনি হইতেছেন দীস গদাধরের শিষ্য যছুনন্দন 
চক্রবর্তী ৷ 

রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দদাস ও তাহার পুত্র 

দ্রিব্যসিংহ থাকিতেন নবদ্বীপ হইতে প্রায় আশী মাইল 
উত্তরে ভগবান্গোল। হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে এক মাইল 

দূরে তেলিয়াবুধুরি গ্রামের পশ্চিম পাড়ায়। শ্রীনিবাস 
আচার্য্ের শি্য কর্ণপূর কবিরাজ (ধাহাঁর সম্থন্ধে নরহরি 
চক্রবত্তী লিখিয়াছেন, "শুনি তার কাব্য কেহো হইতে নারে 

স্থির'_-ভক্কিরত্বাকর, ১০১৩৭) বুধুরির নিকটে বাঁহাঁছুর- 
পুরে থাকিতেন। শ্রীনিবাসের আর একজন শিষ্য বংশী- 
দাস চক্রবর্তী, যিনি সম্ভবতঃ শুধু বংশী ভণিত। দিয়া 
পদ্দ রচনা করিতেন-_বাঁহীছুরপুরের অধিবাসী । নৃসিংহ 

কবিরাজের বাড়ী ঝাঁমটপুরের কাছেই-_বাজারসোহু ষ্টেশন 

হইতে এক মাইল দুবে কাঞ্চনগড়িয়। (কান্দী মহকুম! )। 
গোবিন্বলীলাম্বৃত, বিদগ্ধমাঁধব, কৃষ্ণকর্ণাম্থুত প্রভতির 
অনুবাদক যছুনন্দনদাসের বাড়ী কাঁটোয়৷ হইতে তের মাইল 

দুরে বর্ধমানের কেতুগ্রাম থানার অধীন ( আমোদপুর- 
কাটোয়া৷ রেল লাইনের রামজীবনপুর ষ্টেশনের নিকটে ) 

কাদড়৷ গ্রামে, যেখানে স্থপ্রসিদ্ধ জ্ঞানদাসের আবির্ভাব 

হইয়াছিল। নরোত্তম ঠাঁকুর বুধুরির খুব কাছেই 

খেতরিতে থাকিতেন। ভগবান্গোল। হইতে ১২ মাইল 
দ্বরে লালগোল। ঘাট । সেখানে ট্টীমারে পদ্মা নদী পার 
হইলে গোদাগাঁড়ির পর প্রেমতলি পৌছানে। ঘায়। খেতরি 



গোঁবিন্বদাসের যুগ 

প্রেমতলি হইতে মাত্র ছুই মাইল দুরে। এখন বুধুরি 
দুথিদাবাদ জেলায় ও খেতরি অন্য বাঁষ্টের রাঁজসাহী 

জেলায়। গোবিন্দ চক্রবর্তী প্রেমতলির পরের ্টামাঁর 

ষ্টেশন পাঁতিবোনা হইতে চার মাইল দুরে বোরাকুলি 
গ্রামে থাকিতেন। বীর হান্বীর ও বল্পবীকান্ত কবিরাজ 

বনবিষু্পুরে বাঁপ করিতেন । কবীন্দত্র গোঁকুলানন্দ পঞ্চ- 

কোটের অন্তর্গত সেরগড়ে থাকিতেন। রায় বসন্তের 

বাঁড়ী ঠিক কোথায় ছিল জান যায় না। তবে তিনি যখন 
নরোতম ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্ব এবং 

শ্রীনরোত্তমের গৌড় ব্রজ উৎকলেতে। 
গমনাগমন কিছু বধিলেন গীতে ॥ 

ভক্তিরত্বাকর, পৃঃ ৪১৫ 

তখন তাহাকে খেতরি ও বুধুরির কাছাকাছির লোক 

বলিয়া ধরা] যাইতে পাঁরে। উল্লিখিত গীত এখনও 

আবিষ্কৃত হয় নাই। 

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে ঘে, মোটামুটি 
নবদ্ধীপের একশত মাইলের ব। কাটোয়ার ৭? মাইলের 

মধ্যে এ যুগের সকল কবিরই উদ্ভব হইয়াছিল। শিবানন্দ 
সেনের পুত্র কবিকর্ণপূরকে গোবিন্দদাসের সমসাময়িক 

তবে বয়সে কিছু বড় বল! যাঁয়। তিনি ১৫৭১ শ্রীষ্টাব্দে 

'গৌরগণোনদ্দেশদীপিক1, লেখেন বটে, কিন্তু ভাহার 
অন্ততঃ ৩৫ বৎসর পূর্বে হন্যচরিতাঁমৃত' মহাকাবা 

রচনা করেন। তাহার বাড়ী কীচড়াপাড়া_নবদ্বীপ 

হইতে ৪১ মাইল দৃরে। স্থৃতরাঁ২ কবিকর্ণপূরকে 

আমর] সপ্তগ্রামের সহরতলীর বাসিন্দ। বলিতে পারি। 

গোবিন্দদাসের যুগে সপ্তগ্রামে মাধবাঁচার্ধ্য বাস করিতেন। 
মুকুন্দরাম বদ্ধমানের দামুন্যাঁর লোক, কাব্য লেখেন 

নাড়ীজোলের উত্তরে আরড়ায় বপিয়]। 

আমাদের আলোচ্য যুগে পাঠানের! রাজ্য ও বড় বড় 
রাজা-জমিদাবেরা ধনগ্রাণ হাঁরাইলেন দেখিয়। ননোন্তম 

ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছিলেন__ 

বাঁজার যে রাঁজ্যপাট যেন নাটুয্ার নাট 
দেখিতে দেখিতে কিছু নয়। 

(প্রেমভক্তিচগ্ররিক। ) 

৫৪৯ 

৪৬৫ 

বণিকের এশ্বধাও এ যুগে বাঁজাদের গ্রতাপের মত ক্ষণস্থায়ী 
হইয়াছিল। মুকুন্পরাম বলেন-__ 

সপ্তগ্রামের বেণে সব কোথাও নাযায়। 

ঘুর বন্ধে সখ মোক্ষ নান। ধন পায় ॥ 

হঠাৎ »প্রগ্রামের বণিকেধ। এমন অলস হইল কেন? 
তাহাব প্রধান কারণ জলপথের বাণিজা পর্তগীজদের 
অত্যাচারে অত্যন্ত বিপংসঙ্কুল হইয়াছিল । পর গীজদের 
বন্দর গ:লই বেচাকেনার প্রধান খন্দর হইয়াছিল। সুতরাং 
সপ্রগ্রামের বণিকেণ। বিদেশে পাশিজ্য করিতে যাইয়। 
স্নদাত হওয়া অপেক্ষা ঘরে বসিয়। ফড়েগিবি করিয়া 

যাহা পাহইতেন তাহাতেই সম্থ্& থ।কিতেন। কিন্তু ধনপতি 

সাগরের মত ছুংলাচপিক দণিকও তখন বাংল! দেশে 

কিছু কিছু ছিল। ০৬০১ খাবে [গানাএ 9০ 1758] 

1১10111৬1, নহ বাঙলা বশিককে কড়ি এ নারিকেলের 

“ডিন জিনিষপন্ধ কিনিতে দেখিতে পান (136045] 

01)001 4৯1 যা 151001015 পৃ ৬৪ )। সুতরাং 

সিহলে ধনপতির বাণিজ্য কগিতে মাওয়। কবি- 
কল্পনামাত পদ্গাজপের ষ্তিহাস হইতে 

জান। যার খে, ব।'ল। ৯৯০ খাগ্াদ্রবয নিয়মিতভাবে 

বিঞয়ের জন্য শিহলে মাইত। কিন্তু বাঙালী বণিকদের 
ছুদ্দিন ঘনাইয়। আসে। ই“র।জ কুঠিগালদের কাগজপত্র 

হইতে দেখ যায় থে, সপ্তদশ শতান্ধীর প্রথমে বাঙ্গালীর! 

নৌকার করিয়। কার্পেট লঙ্ইগ্ল। মছলিপত্তমে বিক্রয় 
করিতে যাইবার সময় পর্ধগাছের। এগুলি ধ্বংল করিয়া 

দেয়। ভাহাদের ১৩২১ খ্রীগাবের পত্র হইতে অবগত 

হওয়া মায় মে, ১৬১” গ্রাইাবে যে রেশম বালা হইতে 
পাঠানে। হয় তাহ! পর্ভ গীঙ্গের। দখল করিয়। লয়। 

কাশিমবাজারে প্রচর-পরিমাণ রেশম তৈয়ারী হইত। 

১৩৬৬ গ্রীষ্ঠান্দে বেণিয়ার লিখিয়াছেন যে, শুলন্দাজদের 
ক।শিনব।জারের রেশমের কুঠিতে সাত আট শত বাঙ্গালী 

রেশম তৈদারীর কাজে নিযুক্ত খিল; ই'রাজ এবং অন্থান্ত 

বণিকেরাও অন্ররূপ সখ্যার লোক নিযুক্ত করিত। 

টাঁভারসিয়ের লেখেন যে, এক কাশিমবাজারেই প্রতিবৎসর 
বাইখ হাজার গাট রেশখ উৎপন্ন হইত এবং এক এক 

০108 | 



৪৬৬ 

গাঁটে পঞ্চাশ সের করিয়া রেশম থাকিত (71505 

0 9212691, পৃঃ ২১৯ পাদটীক1 )। বাংল! দেশের তির 
জিনিষপত্র, নীল, সৌঁডা, লাঁক্ষা, চিনি, ঘি, চাঁউল, লেপ 

গ্রভৃতি বিদেশে রপ্তানি হইত (901)589]1 আ1)901 

41002 2100. 181)817817, পৃঃ কবিকঙ্গণের 

বর্ণনায় দেখা যাঁয় যে, ধনপতি সদাগর সিন্দুর, পাট, 

শণ, লবণ, রেশম, গোধুম, যব, তিল, ছোলা প্রভৃতি 
পিংহলে বিক্রয় করেন এবং লবঙ্গ, জায়ফল, হিঙ্গুল, 

গ্রবাল, নীলা, মুক্তা, হীরা, চন্দন প্রভৃতি কিনিতে 

চাহেন (পৃঃ ১৬৮-১৬৯)। এই বর্ণনা একেবারে কবি- 
কল্পন। বলিয়া উড়াইয়! দেওয়। চলে না। ১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দে 

ইংরাঁজ কুঠিয়াল পিটার ফ্লোরিস টমাস্ আযান্ডওয়ার্থকে 
লেখেন যে, বাংলার উৎকৃষ্ট কাপড় বিক্রয় কর] অপেক্ষা 

মোটা কাপড় ও সুত৷ বিক্রয়ে অধিক লাভ হয়। এ 

বছরই টমাস কেবিজ আজমীর হইতে লেখেন যে, 
সেখানে ২৯০ টাঁক। মণ দরে সিন্দুর বিক্রয় হয়, কিন্ত 

বাংল! দেশে এর চেয়ে সম্তাঁদরে সিন্দুর পাওয়া! যায়। 

১৬১৫ খ্রীষ্টাৰে তাহার লেখ! পত্র হইতে জানা যায় যে, 

বাংল! দেশে ক্রীত দস্তা, টিন, পারা ও হস্তীদস্ত গুজরাটে 
বিক্রয় করিয়। বেশ লাভ হয় ( 03217691 0106] /১1021 

2720 791)20810 পৃঃ ৫৭ )। মুকুন্বরাম লিখিয়াছেন-_ 
শুণডে ধরি গজবর আছাড়িয় মারে । 

দস্ত উপাঁড়িয়া। বীর আনে ভারে ভারে ॥ 

চুপড়ি মূলিয়। হাটে বেচয়ে ফুল্পর]। 
কৃষকে যেমন বেচে মূলার পলরা৷ ॥ 

. পৃঃ ৩৯ 

কবিস্থলভ অতিশয়োক্তি এই বর্ণনায় থাকিলেও, এঁ সময়ে 

যে বাংল! দেশে প্রচুর গজদস্ত বিক্রয় হইত তাহাতে 

সন্দেহ নাই। গজদন্ত বিক্রয় মানেই দেশের অনেক 

জায়গায় এমন জঙ্গল ছিল যে, হাতীর। অবাধে চলাফেরা! 

করিতে পারিত। মহিষের শিক্গ বেচার কথাও মুকুন্দরাঁম 

রলিয়াছেন। 

এই যুগে বাংল। দেশের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ছিল বন্ব। 

ঢা:৪13085০০ 761152:€ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বাংলা 

৬৩ )। 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

দেশে ভ্রমণ করিয়! লিখিয়াছেন যে, সোনারগী! হইছে 
আর্স্ত করিয়। জগন্নাথ পধ্যস্ত সকল গ্রামেই লে;কে 

তীতের কাপড় তৈয়ারী করিয়। জীবিক। অর্জন কর 
এবং এ জিনিষের যথেষ্ট স্থনাম আছে। মীর্জা নাথান 
মালদহে একখানি বস্ত্র সেকালের চার হাজার টাক! দিয়! 
কিনিয়াছিলেন। কবিকম্কণের ভাড়ু দত্ত ছুইপণ দামের 
ভাল কাপড় পৰিয়! পথে বাহির হইত। এই প্রস্তে 

এই যুগের বাঙ্গালীদের পরিধেয় বসন সম্বন্ধে দুই এক 
কথ। বলি। কবিকর্ণপৃর কৃষ্ণাহ্িককৌমুদীতে ( ২৩১) 
লিখিয়াছেন, “কোনও দাপ ্থবর্ণবৎ পীতবর্ণ নৃতন 
কৌষেয় অর্থাৎ রেশমী “চেলযুগলং” বস্ত্র আনিলেন। 
অপর এক দাস শ্রীকৃষ্ণের হাতে এ ছুইখানি বস্ত্র দিলে 

তিনি পূর্ববন্ত্র ত্যাগ করিয়৷ এ ছুইখানি বসন পরিধান 
করিলেন।” ছুইখানি কাপড় একে একে দেওয়া হইল 

এবং কৃষ্ণ দুইখানিই পরিলেন। আমার মনে হয় একখানি 

বন্ধ নিম্নাঙ্গে ও অন্য বস্থ উ্ধাঙ্গে পরিলেন অথব! 

কাপড় অত্যন্ত পাঁতল। বলিয়া একের উপর আর একখানি 

পর] হইত। মোরল্যাঁগড সাহেব তাহার [77012 2 07০ 
[0০80 0 41502: গ্রন্থে কোন প্রমাণ ন। দেখাইয়াই 

শুধু বিশ্বস্তক্তত্রে শুনিয়াছি বলিয়া লিখিয়াছেন, "0 
010017116 ৮785 0) 01:011)91ঠ ৮০৪1: 0 010০ [১0011 

০195599” (পৃঃ ১১৯ )--গরিব লোকের! পাটের তৈয়ারী 

কাপড় পরিত। অথচ তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, সে 

সময়ে পাটের চাঁধ বাংল দেশে বিশেষ ছিল না । আমার 

মনে হয় প্রাচীন বৈষ্ব-মাহিত্যে “কাল পাঁটের শাড়ী? 
(তরু ৮১৭) ও মুকুন্দরামে “পাটের জাদ? ( পৃঃ ৭৬) 
ইত্যার্দি দেখিয়া কেহ মোরল্যাণ্ড সাহেবকে এরূপ 

বলিয়াছেন; কিন্ত এ সকল গ্রন্থে পাট” মাঁনে পষ্ট অর্থাৎ 
বেশমী তাহ] তিনি জানিতেন না। 2101) ঘা 

দেখিয়াছিলেন, ”2০0016 50 138190. 10) ৪, 11006 

০100) 09010. 20000 0061: »৪19৮--কোমরে এক 

টুকরা৷ কাপড় ছাড়া লোকের। উলঙ্গ হইয়া থাকিত। 
তিনি পথ চলিবার সময়ে মাঠে চাষীদের দেখিয়া এরূপ 

লিখিয়াছেন মনে হয়। গরম দেশে লোকে আপাদমস্তক 



গোবিন্দদাসের যুগ 

কিয়া থাকিতে পারে না; বিশেষ করিয়। কাঁদামাঁটার 
এধ্যে কাজ করিবার সময় পুরা 
'্ন্থবিধাজনক। 

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংল! দেশে কলের চিনি 

তৈয়ারী একরূপ হইত না৷ বলিলেই চলে। কিন্তু যোড়শ 

*তাঁবীতে বাংলার গম, ধান ও চিনি ভাঁরতের সর্ধত্র 

বিক্রীত হইত। ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে স্যার টমাল রো-কে 
সরাটের কুঠিয়ালেরা লেখেন__“ডড০ 0175 1306 10 
102, 17361559119 101011755 ৮1০20, 1100 2110 91161 

কাপড় পরা 

10 177019, 107800655 £11)0 0100185 ০0০.,, ৮1101) 

970৮০0) 00০ 12101116501 00০ ০০180:5 0170 ৩ 

00091] 0:৫6 618০ 1101)2016210765, 190 1011106 011015 

0005 28160 2180. 0:9.06910018 0৮ 10০11 50105 

1 [00019 12280 0102 2510 01 00011 100001 210 

51562117 1162, 2100] 30106 180 00801 6০16 ৬/০৮101)% 

75 13)21:010980151176.” মোরল্যাণ্ড সাহেব (পৃঃ ১২০) 

মনে করেন যে, বাংল। দেশে গম বোধ হয় হইত না, 

পাটনার কাছাকাছি হইত । কিন্তু বাংলাদেশে তখন গম 

উৎপন্ন হইত । কবিক্কণের ছূর্বল। হাটে যাইয়। “বিশ! 

দরে কিনে আট।%। 

"মুগ তিল গুড় মাষে গম সরিষ। কাপানে 

সবার পূণিত নিকেতন ।” 
বাংলায় চিনির উত্পাদন সম্বন্ধে মোরল্যাণ্ড সাহেবের 

সন্দেহে ছিল। তবে মুকুন্দরাঁমের এক গৃহস্থ বন্যার পর 
বলিতেছেন, “সর্বস্ব ভাসিয়। গেল সাত মণ চিনি”। 

শর্কর1-শিল্পের অতি বিশদ বর্ণন। পাঁওয়। যায় রায়শেখরের 

এই পদে-_ 
বিশ্বস্তর গাছ তাঁর কাতরি১ গদাঁধর । 
নিত্যানন্দ জাঠি তার ফিরে নিরস্তর ॥ 

১ 'কাতরি' হইতেছে ঘানিগাছের সহিত 'কাত করিয়া! লাগানে! কাঠ' 

যাহা ঘুরিতে থাকে । 'জাঠি' মানে ইচ্ষু মাড়াই করার সে লগ্বা কাঠ 

যাহা ইক্ষুকে পেষণ করে। *প্রেম-নড়ি' মানে বলদ চাঁলাইবার প্রেমরূপ 

লাঠি। কেহ না আলয়' মানে কেহই আলে না, অর্থাং বিভৃঙ্চা বোধ করে 

না। ইক্ষুশিল্পের খুব প্রচলন না৷ থাকিলে এরূপ ধরণের পদ লিখিত 
হইত ন1। 

৪৬৭ 

অভিবরাম সারঙ্গ তাঁয় বলদ এক জুড়ি। 
চালায় সরকার ঠাকুর হাতে প্রেম-নড়ি ! 

গুণ-বান্ধ! গায়েন বায়েন সব ফিরে। 

হবিমাম-ইক্ষুরস দর দরাইতে পড়ে ॥ 
যে পায় সেখায় র্ কেছ না আলয়। 

যত তত খায় তমু পে? ন ভপয়॥ 

সনাতন তাতে বদের বাড়ই। 

নান]! মতে কবে পাক যার যেরুচ্ট॥ 

গৌরীদাস পণ্ডিত হৈল। প্রেমের ভাগ্ারী। 

বিশিমুলো দেয় ধস গাগর" গাগনী ॥ 

পাঁপিয়। শেখর ত।হে রসের কাঙ্গাল । 

মাগিয়। যাঁচিয়া শালে খায় সর্বাকাল। 
ঠন। ২১২৪৩ 

মোরল্যাণ্ড মাহেন (পৃঃ ১০৩) কোন্ জমির কিূপ 

খাজন। ধিতে হইত তাহ দেখাইবার জন্য আইন-ই- 

আকবণ্ী হইতে দেখাইয়।ছেন যে, একর প্রতি গমের জমির 

জন্য ১৬ হইতে ৩০ টাকা ৪ ইক্ষুর জমির জন্য ৩৩ হইতে 

৪২ টাঁকা খাজন] দিতে হইত। চাল এ গমের জমি হইতে 

কার্পাম চাষের জমির মে বেশী খাজন। ছিল তাহার 

একটি প্রমাণ পাওয়। যায় রখুনাথণান গোস্বামীর “মুক্তা- 

চরিত্র” হষ্টাতে | এ গ্রন্থে আছে মে, শ্রীকুষ্ণ একপিন তাহার 

গাঁভীদের গলায় মক্কা! পরাইবেন বলিয়। মুক্ত] চাছিলে 

তাহাকে উহ1 দেওয়। হইল ন| দেখিয়! তিনি মায়ের কাছ 

হইতে কয়েকটি মুক্ত। চাহিয়। তাহ! একটি জমিতে 

বুনিলেন। তিনি গোপীদিগকে বলিলেন যে, তাহার! 

যেন এ জমিতে দুধ ঢালেন, তাহ! হইলে মুক্ত! ফলিবে। 

গোগীর। তাহার কথ। হাসিয়! উড়াইয়। দিলেন। কয়েক- 

দিন পরে যখন ই জমিতে কতকগুলি লত। দেখ। দিল 

তখনও গোপীর। ঠাট্ট। করিয়। বলিলেন যে, ওগুলি কাটার 

লতা । তারপর একদিন সত্য সত্যই এদব লতায় গুচ্ছ 

গুচ্ছ মুক্তা ফলিল। এই ব্যাপার দেখিয়া! গোঁপীর। 

নিজেদের ঘরে যেখানে যে দুক্ত! পাইল তাহ। বাড়ীর 

লোঁকদিগকে না বলসিয়।৷ মাঠে আনিয়। বুনিল। কিন্ত 

তাহাঁদের জমিতে কোঁন লত| তে। জন্মাইল না-উপরস্ধ 



৪ ৬৮ 

মুক্তাগুলিও খোয়! গেল। তখন তাহার শ্রীকৃষ্ণের নিকট 

মুক্তা চাহিল, কেননা ইতিমধ্যে বাড়ীতে বাড়ীতে 
মুক্তার খোঁজ চলিতেছে । শ্রীরুষ্ণ মুক্তার এমন মূল্য 
চাহিলেন যাহ! গোগীর। দিতে বাজী হইল না। তখন 

শ্রীরাঁধ! এক উপায় বাহির করিলেন । তিনি পত্র লিখিয়। 

লোক মারফৎ কৃষ্ণের উপর পরওয়ান] জারী করিলেন যে, 

তিনি বুন্দাবনের অধীশ্বরীরূপে অভিষিক্ত হইয়াছেন, 
ক্থতরাং বুন্দাবনে যে জমি চাষ করিবে, তাহাকেই খাজন! 

দিতে হইবে । 

বাধার হুইয়। ললিত। কৃষ্ণকে বলিলেন, শ্ঠ্ামাকক্ষেত্ 

হইতে ধান্ক্ষেত্রের কর অধিক, তাহ? হইতে কার্পাঁস- 

ক্ষেত্রের, তাহা হইতে বাস্তভূমির, আবার ভাঁহ! হইতে 

অপূর্বব মুক্তাক্ষেত্রের কর পরার্ধগুণ বেশী।' এ হিসাঁবে 

যদি শ্রীকৃষ্ণ কর দিতে ন। পারেন, তাহা হইলে কিছু মুক্ত 

দিলেই চলিবে । কোন্ হিসাব মতন মুক্তা দেওয়] হইবে 

তাহা! লইয়৷ কিছু বাঁদবিতণ্। হইল। নান্দীমুখী বলিলেন, 
এই ক্ষেত্রের ফল দুই ভাগ করিয়! এক ভাগ ক্ষেত্রাধিপতি 
ও এক ভাগ কষক কৃষ্ণ পাইবেন, কেননা “তথায়ং পর- 

গ্রামাদাগত্য কৃষিবৃত্তিং কুর্বনাত্ডে”-এই ব্যক্তি পরগ্রাম 

হইতে আসিয়া কৃষিবৃত্তি করিতেছে । কিন্তু রঙ্গণমাল! 
বলিলেন, এ ব্যক্তি পরগ্রামবাসী কষক নহে, অধুনা এই 
বনে বাস করিয়। শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর কৃষিকর্ম করিতেছে । 

অতএব ইহার ফসলের ষ্ঠ ভাগ প্রাপ্তব্য, সমান ভাগ 

কিন্ধপে লাভ হইবে? (মুক্তাচবিত্র, পৃঃ ২০৬ )। রঘুনাঁথ- 
দাস বড় জমিদারের ছেলে, “সপ্তগ্রাম মূলুকের মজুমদারের 
ছেলে” প্বারে। লক্ষ দেন বাজায় সাধে বিশ লক্ষ” ( চৈ. চ., 

৩।৬ )--অর্থাৎ প্রজাদের নিকট হইতে বিশ লক্ষ টাক কর 

আদায় করিয়া! রাজাকে বার লক্ষ টাক! বাধিক দিতেন। 
আইন-ই-আঁকবরীতে দেখ! যায় যে, আকবরের সময়ে 

সপ্ডগ্রামের বাঁধিক রাজন্ব ছিল চার লক্ষ আঠার হাজার 

একশ আঠার টাঁকা। এত বড় ঘরের ছেলে জমির বাঁজন্ব 

সম্বন্ধে ঠিক খবরই দিয়াছেন আশ! কর! যাঁয়। সে সময় 
ছোটবড় অনেক জমিদার ছিলেন__যদি অন্য জমিদারের 
প্রজা আদিয়৷ জমি চাষ করিত তবে তাহাকে অর্ধেক ফসল 

গোঁবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

দিতে হইত ; কিন্তু সে যদি যেখানে চাঁষ করে সেইখানেসষ 
বামিন্দ হয়, তাহ। হইলে তাহাকে এক-যষ্ঠাংশ কর দিতে 

হইত। 
কবিকষ্কণ বাঁজন্ব আদায় বিষয়ে বাঁজকন্মচারীদের 

অত্যাচারের যে চিত্র আকিয়াছেন তাহা অমর হইর। 
আছে। ছুষ্ট কর্মচারী প্রথমে তে। কুড়ি কাঠার জায়গার 

কোনাকুনি দড়ি দিয়। মাপিয়! পনের কাঠীায় বিঘা স্থি 

করিয়া! তাহার উপর কর লয়, উপরস্ত অন্র্বর খিল 

ভূমি উর্বর জমি বলিয়া! লেখে । তাহাকে ঘুষ দিয়া 

কাঁজ পাঁওয়] যায় না, উৎকোচম্বরূপ ধুতি লইয়াঁও কোন 

উপকার করে ন1। মুকুন্দরাম এপ অত্যাচারে নির্যাতিত 

হইয়াছিলেন বলিয়! কাঁলকেতুকে আদর্শ বাঁজারূপে অন্কন 

করিয়। তাহাকে দিয়! বলাইতেছেন-__ 

আমার নগরে বৈস যত ভূমি চাঁহু চষ 

তিন সন বই দিও কর। 

হাল পিছে এক তঙ্কা ন] করে কাহার শঙ্কা 

পাট্রায় নিশান মোর ধর ॥ 

খন্দে নাহি নিব বাঁড়ি রয়ে বসে দিও কড়ি 

ডিহিদার না করিব দেশে। 

সেলামী কি বাশগাড়ী নান! বাবে যত কড়ি 

না! লইব গুজরাট বাসে ॥ 

পার্বণী পঞ্চক যত' গুড়া লোণ সাঁন৷ ভাত 

ধানকাটি কল্ম-কম্থরে। 
যত বেচ চাঁলধান তাঁর না লইব দান 

অঙ্ক নাহি বাড়াইব পুরে ॥ 
বিক্রীত বস্তর উপর দান ব! শুষ্ক লওয়৷ হইত বলিয়াই 
বৈষ্ণব কবিরা দানলীল] লিখিয়াছেন। 

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালী ভত্রলোকেব৷ 
ভাগে জমি চাষ করাইতেন। তাই গৌরী তাহার 
মাতাকে বলিতে পারিয়াছিলেন-_ 

জামাতাঁরে বাপ মোর দিল ভূমি দান। 

তথি ফলে মন্থর কাপাষ মাঁষ ধান.॥ 

শিব নিজে নিশ্চয়ই চাষ করিতেন না। তবুও তিনি সে 

যুগের ভদ্রলোকদঘের মতন জমি হইতে ধান, মাষকলাইয়ের 
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ডাল, মসুর ও কাঁপা পাঁইতেন। তাহাতে ভাল-ভাত 

ও কাঁপড়ের অভাব মিটিয়া যাঁইত। একটু লবণ কিনিতে 

হইত। কালকেতু “লবণের তরে চারি কড়া" খণ লইয়া- 

ছিলেন। তিনি খন রাজা হইলেন তখন কায়স্থেরা 

আসিয়। বলিলেন যে তাহার] লক্ষঘর প্রজার সঙ্গে কলিঙ্গ 

হইতে চলিয়া আসিয়াছেন, তাই তাহার! প্রার্থনা] করেন 

যে, “প্রজাগণে দেহ দাঁন, ভূমিবাড়ী করিয়া চিক্তিত” এবং 

“কিছু দিবে ধান্য বাড়ি বলদ কিনিতে কড়ি।” তাহাঁর। 

নিশ্চয়ই এ সব প্রজাদের দ্বারা ভাগে চাষ করাইতেন। 

আমার ধারণ। যে রাটঢ়ের অধিকাংশ কবিরই জীবনযাত্রা 

নির্বাহ হইত এইরূপ প্রজাদের নিকট হইতে শস্তাদি কর 

লইয়া। অন্নচিস্ত থাকিলে তাহার] কাঁবার্চনায় এতদুর 

কৃতকাধ্য হইতে পাঁরিতেন কিন। সন্দেহ । 

কবিকন্কণের বর্ণন। হইতে দেখ।যাঁয় যে তাহার সময়েও 
বাংলাদেশের দরজ|] অন্যান্য প্রদেশের লোকের জন্য 

খোল! ছিল। মারাঁঠার। বাণলায়_ চক্ষচিকিৎসকের কাঁজ 
করিতেন। রাজপুতের] ক্ষত্রি বা ছত্রি নামে পরিচিত 

ছিলেন। তাহার বিষুপুরের বীর হান্বীর, নপিপুরের 
রাজ। নরসিংহ বূপনারায়ণ, পঞ্চকোটের হরি-নারায়ণের 

মতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন । 
দোঁপর যমের দূত বৈসে যত রাঁজপুত 

মল্ল বৈসে রাঁজচক্রবন্তী । 

কৃষ্ণ সেবে অনুক্ষণ দান করে নান ধন 

দেশে দেশে যাহার সৃকীতি। 
এই মল্লরাজা নিশ্চয় বীর হা্বীর। বিষুপুরের রাঁজা- 
দিগকে মল্প এবং তাহাদের স্থাপিত অবৰকে মল্লীব্দ বলা 

হইত । মুকুন্দরাঁমের পৃষ্ঠপোষক রঘুনাঁথ চন্দ্রকোণার কাছে 
রাঁজত্ব করিতেন, আর চন্দ্রকোণা হইতে বিঞুপুর মাত্র ২৩ 

মাইল দূরে । গরীব রাঁজপুতের! মন্তযুদ্ধ করিতেন, কেহ ব 

শিকারী ছিলেন। 
কবিকঞ্কণের বিভিন্ন জাতির পেশার বিবরণ উপ- 

ভোগ্য। কায়স্থরা কথাবার্তীয় খুব ভন্্র, এবং সকলেই 

শিক্ষিত- “প্রসন্ন সবার বাণী লেখাপড়া সবে জানি”। 

গঙ্গার দুইকৃলে রাঁটী কায়স্থদের বাদ ছিল। কিন্তু তাহার 
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ভাঁড়ু দত্ত কামস্থকুলেব কলঙ্ক । ব্রাঙ্গণদের মধ্যে অনেকেই 
শাচচ্চ! কারয়। জীবিক। নির্বাহ করিতেন, তাহার। 
ধন'দেব পিকট প্রচুর ধান পাইতেন। কিন্তু কৌন কোন 
শ্রা্ধণ শক্বোপজবাও ছিলেন। কোন কোন ব্রাদ্ষণ 

পুপাণ। করিতেন । পুরাণের মধ্যে 
ভাঁগবতই সবচয়ে জনপ্রিয় ছিল। লহুণার কে।লে থাকিয়। 
শমন্ধ ভাগবত শুশিতেন। 

ভাবত এ পা» 

একালের মত ধেকালেশ পুরোহিতের কাজ করিতেন 

মূর্খ বিপ্রু। ভাহাঁর। যজমানদের কাছ হতে প্রচুর প্রণামী 

পাইতেন 

চাউলের বোচক। ব।ঞ্ধে টান। 

ময়পাঘরে পায় খু গে(পঘরে দধিডাওড 

ভেলিঘরে তৈল বুপী ভবি। 

(কথা মাসির কি কেঠ দেয় দালি-বড়ি 

গ্।মমাজী আনন্দে পাত রি ॥ 

কেন কোন প্রাঙ্গণ ঘটকাশি করিতিন, কেহ বা গ্রহবিপ্র 

ছিলেন । 

বৈদ্যাদের মধো থপ হ সেন ভাড়া, দাধ। দত ও কর 

উপাধিও ছিল । তাহ! চিকিৎস।বিগ্ঠার ছার] জীবিকা! 

অঙ্গন করিতেন । 

গোঁয়লার! ৩! গোপালম করিতেন না, তাহারা 

ক্ষেতে নান। ধন জন্ম।ঠতেন | ভাহাদের অবস্থ। বেশ ভাল 

ছিল। 

মুগ তিল গুড় মাষে গম সরিষ| কাপ।সে 

সবার পূথিত নিকেতন । 

তেলির। তৈল তৈদ্নারী করিতেন, কামারের। কোদাল, 

কুড়ালি ও কূদিকশ্মের উপযোগী অন্যান্ত অপ্দপ(তি প্রস্কত 

করিতেন। ভাদুলীর! পান সাজিয়। বিক্রয় করিতেন ও 

বারুইবা পানের চাষ করিতেন। তঙ্থবায়ের স'খয1 সম্বন্ধে 

কবি বলেন যে 

শত শত একজায় গুজরাটে তস্কবায় 

ভূনি ধৃতি বোনে জোড় গড়া । 

এখনকার দিনে কলিকাতাঁতে দুই চারিটি ফুলের 

দোকান আছে বটে, কিন্ধ মফঃম্বলের কোন জেল। সহবে 
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সেরকম দোঁকাঁন দেখা যায় না। কিন্ত সেকালে সব 

সহরেই এমনকি গ্রামেও মালীর1 থাকিতেন। তাহারা 

ফুলের পুটলি বান্ধে সাঁজি ভরে লয়ে কাদ্ধে 

্ ফিরে তাঁরা নগরে নগর । 
আগরি বা আগুরির। ( উগ্রক্ষত্রিয় ) কোনরূপ উগ্রত। 

প্রকাশ করিতেন না_ 

অনুচিত না করে কখন ।, 

যোঁদকের। নানারকম মিষ্টান্ন তৈয়ারী করিয়া ফিরি 
করিতেন। জৈনধর্মীবলম্বী সরাকের। রেশমের কাপড় 

বুনিতেন--“বুনে নেত' পাট শাড়ি”। গন্ধবণিকেরা 

সুগদ্ধি ভ্রব্য তৈয়ারী করিতেন। কাপারির। নানাধরনের 

বাসনপত্র তৈয়ারী করিতেন। জয়ানন্দের চৈতন্তমঙলে 

(পৃঃ ১০) সবচেয়ে বেশী বাপনের নাম আছে ; যথা-_ 

ডাবর বাটা, গুবাঁকসম্পুট, দর্পণ রসবাঁটিক1। 

তাত্র হাগ্ডিরস, পিত্ত কলস, বারাণশীর ত্রিপাঁদিক।। 

শঙ্খ বাটাবাটি, সরঙ্গী থাল, রমময় রসখুরী। 

তিরোহিত। গাঁড়ু, তাত্র মুখারন মণ্ডল, শীতল পিত্বল ঝারি। 

কবিকঙ্কণ ইহার উপর-_ 
ডাবর চুনা'তি বাট সাপুড়া ঘাঁঘর ঘণ্টা 

সিংহাসন গড়ে পঞ্চ দীপ | 

স্থবর্ণবণিকদের সম্ঘদ্ধে কবির ভাঁল ধারণ! ছিল না। কবির 
ভাড়ু দত্তের মতন মুবারি শীলও অমর । 

কবি জেলে, কলু, বাঁইতি, বাঁগ্দী, কৌচ, ধোবাঃদরজী, 

সিউলি (যাহারা থেজুর গাছ কাঁটিয়। রন বাহির করে ), 
ছুতাঁর, পাটনি, চগ্ডাল, পুলিন্দ, কিরাত, বেহারা, চামার, 

ডোম প্রভৃতি নান! জাতির ও নাঁন। জীবিকার লোকের 

বর্ণন। করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 

বাগ্দীর। যাহার “নান। অস্ত্র ধরি করে দশ বিশ পাইক করি 

সঙ্গে” চলিত। লবণ বিক্রয় কর চণ্ডালের কাজ ছিল। 

মুকুন্দরামের সময়তক মুঘলের। বাংলার স্থায়ী বাসিন্দা 

হন নাই। তাহারা ইংরাজদের মতন এদেশে পয়সা 
রোজগার করিতে আসিতেন। য্ত শীঘ্র পারেন যে 

কোন ভাবে কিছু বিত্ত সংগ্রহ করিয়া বাংল] দেশ, যাহাঁকে 

তাঁহার! প্রুটিভরা নরক” বলিতেন, ছাড়িয়া উত্তর প্রদেশে 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

চলিয়। যাইতেন। তাই দেখি কালকেতুর বাঁজ্যে মুসলমান 
প্রজাদের মধ্যে সকলেই পাঠান-_- 

সাবোনি লোহানি আর লোদানি স্থরয়ানি চার 
পাঠান বিল নান! জাত। 

তাহারা “মাথায় না রাঁখে কেশ, বুক আচ্ছাদিয়! রাঁখে 

দাড়ি।” তাহাদের মাথায় “দশ রেখ টুপী' আর তাহার! 
যারে দেখে খাঁলিমাথা তা সনে না কহে কথা 

সারিয়। ঢেলার মারে বাড়ী। 
এই টিল ছু'ড়িয়া মারিবার ভয়েই হউক বা রাজার কাছে 
থাতির পাইবার লোভেই হউক, কোন কোন হিন্দু ভর্র- 

লোক মাথায় পাগড়ী বাধিতেন। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প 
শুধু মুদলমাঁনদের হাতেই ছিল; যথা-_-তীর তৈয়ারী করা» 

কাগজ বানানে, কাপড় রং করা, দরজির কাজ প্রভৃতি । 

দেশে হ্বর্ণমুদ্র!, রূপার টাকা, তামার পয়সা ও কড়ির 
মুদ্রার প্রচলন ছিল। ব্যাঁল্ফ ফিচ্ কুচবিহাঁরে দেখিতে 

পান যে বাদাম ( ৪1001 ) দরিয়া জিনিষপত্র কেনাবেচা 

হইতেছে। কিন্তু বাংলার অন্যত্র সাধারণ লোকে কড়ি 
দিয়াই ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ চালাইত। শ্রীচৈতন্তভাগবতে 

দেখি দোকাঁনীব! কড়ির হিসাঁবে দাঁম বলিতেছেন--“কড়ি 

বিশ্থ কিছু দিব ক্ষমা কর মোরে? ( চৈ. ভা, পৃঃ ২২৪ )। 
কালকেতু গরীব অবস্থায়_ 

'তৈল লবণের কড়ি ধারি ছয় বুড়ি” ( পৃঃ ৪৮)। 

দুর্বল! দাঁপী অনেক জিনিষপত্র কিনিলেও হাটের হিসাব 

কড়িতেই দিয়াছিল। কিন্তু বৃন্দাবন অঞ্চলে অর্থাৎ রাজধানী 

আগ্রার কাছে কড়ির পরিবর্তে পয়সাই বোধ হয় ক্ষুদ্রতম 
মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত। কেনন। কৃষ্ণদান কবিরাজ হুসেন 
শাহের ভূতপূর্বব অমাত্য স্থবুদ্ধি রায়ের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন__ 

রায় শুফ কাষ্ঠ আনি বেচে মথুবাতে। 
পাঁচ ছয় পয়ম! পায় একেক বোঝাতে ॥ 

আপনে রহে এক পয়সার চান। চিবাইয়। 
আর পয়স! বানিয়া স্থানে রাখেন ধরিয়া ॥ 
দুঃধী বৈষ্ণব দেখি তারে করান ভোজন । 
গোৌড়িয়া আইলে দধি ভাত তৈল মর্দন ॥ 

চৈ. চ., ২২৫ 



গোবিন্বদাসের যুগ 

মথুরায় অন্যান্য জিনিষের তুলনায় জালানি কাঠের দাম 
বেশী ছিল দেখা যাইতেছে । এক পয়সার চাঁন খাইলে 

একটি লোকের পেট ভরিত, কিন্তু এক বোঝা কাঠের 

দাম পাঁচ ছয় পয়সা। গৌঁড়দেশের লোক বুন্দাবনে 
গেলে, মহাপ্রভু স্ববুদ্ধি রাঁয়কে তীহাদের দেখাশুনা 
করিতে বলিয়াছিলেন। ভাই স্থুবুদ্ধি রায় তেল কিনিয়। 

তাহাদিগকে মাখাইয়! দিতেন, কেননা গৌড় হইতে 

বুন্দাবনের পথে অনেকের তেলমাথার স্থবিধা হইত ন|| 

আর এ কাঠবেচার পয়সায় তাহাদিগকে দই ভাঁত 

খাওয়াইতেন। ব্যাঙ্কারের কাজ করিতেন বণিকেরাই। 

্রীরূপ গৌড় হইতে পলাইবার সময়__'গৌড়ে রাখিল মুদ্রা 
দশ হাঁজারে। সনাতন ব্যয় করে, রহে মুদি ঘরে।' 

( চৈ. চ.১ পৃঃ ২৬৯ )। মীজ্জ! নাথানের যখন কিছু টক! 

ধার লইবার দরকার হইয়াছিল, তখন ঢাকার বণিকের| 

অবিলম্বে তাহাকে প্রচুর টাকা ধার দিয়াছিলেন। সাধারণ 
গৃহস্থের! কিন্তু টাকা-পয়সা পু'তির়। রাখিতেন নব! চালে 

গুজিয়। রাখিতেন। কবিকঙ্কণ বলিয়াছেন-_ 

চালের সহিত ধন ভাঁমি গেল জলে' (পৃঃ ৮৩)। 

গৌড়ে টাকাঁরও প্রচলন ছিল। বুন্দাবনদাম বলেন 

যে গঙ্গাদাম যখন রাঁজভয়ে নবদ্বীপ হইতে পলায়ন 

করিতেছিলেন তখন নৌকায় পার হইবার জন্য পাটনীকে 
পুরস্কার দিতে রাঁজী হইয়াছিলেন-__ 

“এক তঙ্কা৷ এক জোড় বস্ত্র সে তোমার; | 

চৈ. ভা. পুঃ ২২২ 

সপ্ডদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঁণিয়ের লিখিয়াছেন যে 

বাঁলদেশে সোন! প্রবেশ করিবার শত দরজ! খোলা, 

কিন্ত উহ! বাহির হইবার একটা পথও নাই। ষোড়শ 

শতাব্দীর প্রথম পাদে দেখি সনাতন গোস্বামী সাত হাঁজার 

্র্মুক্রী উৎকোচ দিয়া বন্দীশালা হইতে মুক্তি পান। 
তাহার অহুচরের হাতে ইহার পরও আটটা স্বর্ণের মোহর 

ছিল ( চৈ. চ.১ ২২৯ )। আইন-ই-আকবরীতে আছে 

যে বাংলাদেশের রাজন্ব আদীয় হই তঙ্কায় 'ও স্বর্ণ 
মোহরে। 

বাংলাদেশে সহবের সংখ্য। কম ছিল। পল্লী অঞ্চলেই 

হি 

৪৭৯ 

বেশীর ভাগ লোক বাস করিত। ঠৈতন্যভাগবতে নবনধীপের 
বাজারের ও ঘাটের বণন। পড়িয়া মনে হয় সেখানে বেশ 

বড় সহর ছিল। আমাদের আলোচা যুগে গৌড় নগর 
ধবংসপ্রাঞ্ধ হয়। ১৫৭? গ্রীগ্রাঞ্ষের বন্গাকাঁলে মুঘল সম্াটের 
প্রতিনিধি মুনিম খ। নৃতম রাজধানী তাড়াতে তাবু মধো 

বাস করা অস্থবিধাজনক বলিয়। লোকজন লইয়। বহুদিনের 
পরিত্যক্ত গৌড়ের প্রাসাদে বাস করিতে আসেন। কিন্তু 

গৌড় নগরীর আবণহাপয়া খারাপ হইয়া গিয়াছিল। 

তাই এ বংসর বধ] ও শরৎকালে সেখানে গ্রবল মহামারী 

দেখা দেয়। বহু মুঘল সৈন্য সেখানে প্রাণ হারায় ও 

বাকী লোকেরা বিহারে পলারন করে। জয়নন্দ বলেন 

যে পানিহাটা ধেশ ভাগ মহর ছিল - 

ইষ্টকা-রচিত হাটবান বমাস্থাপ। 

দেউল দেহর। মণ গ্রুপ পুস্প।ছা।ন ॥ 

হাঁলিসহর তখন তাই একট। গতণ সহব- বোধ হয় 

আজক।ল যেমন কলিক।ঠার অপর পড়ে হা গুড়, তেমমি 
সপ্তগ্রাম-ক্জিবেণীর অপর পারে হালিসহর বমিয়াছিল। 

কবিকহ্কণ বলেন-_ 

বামভ।গে হ।লিসহর দক্ষিণে হিবেণী | 

দুর্ণলের কোলাহলে কিছু ন। শুনি ॥ 

লক্ষ লঙ্গ লোপ একেবারে করে সান। 

বাস হেম তিল ধেন কত করে দান ॥ 

রজতের মীপে কেহ করয়ে ভর্পণ। 

গর্ভের ভিতরে কেহ করয়ে মুগুন ॥ 

এতান্বার শেষে ছাকজমক বজায় 

সেখান হষ্টতে হগলিতে 
সপ্ূগ্রাম 'যাড় 

রাখিয়াছে_যধিও বন্দর 

স্বানাস্তরিত হইয়াছে । 

রাঢ় মধ্যে সপ্বগ্রম অতি অন্গপাঁম। 

ছুইপিন সাধু তথ। করিল বিআাম ॥ 

কিনে বেচে নান। দ্রব্য নায়ে দিল ভর] । 

আমর! পূর্বে গোবিন্দধাসের যুগের সঙ্গে সেক্সগীয়রের 

যুগের তুলনা করিয়াছি । দেক্সপীয়রের ইংলগড স্পেনের 

আর্মাডাঁকে পরাজিত করিবার গৌরবে উৎফুল্প বিজযোন্মত্ত। 

ইংলগ্ডের অসমসাহসিক নাগরিকের! পৃথিবীর নানা দেশে 



৪৭২ 

ব্যবদাবাণিজ্য করিতে আবন্ত করেন? দেশে প্রচুর ধনের 
আমদানী হয় তাহারই আবহাওয়ায় [২6781558106এর 

ব! সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের গ্রবাহ প্রবলতর হইল নব 

নব কাব্যে, নাটকে ইতিহাসে ও দর্শনে সেই যুগের ছাপ 
গতীর ভাবে মুদ্রিত হইল। আর বাংলাদেশে দেখি 
পাঠানমুঘলের, প্রাচীন ও নবীন রাজশক্তির সংঘর্ষ এবং 

ভূঁইয়াদের ও পুরাতন রাজাদের সঙ্গে দীর্ঘকালব্যাপী 

বিব।দ-বিসংবাদ। তাহার উপর মগ ও ফিরিঙ্গিদের অকথ্য 

অত্যাচার । পৰ্ত,গীজদের কাছে আমর। কেদারা, মেজ, 
জানল! প্রভৃতি শব ও পেঁপে, পেয়ারা, আনারস, 

ক্যাস্থনাট প্রভৃতি ফলমূল পাইয়াছি জানাইয়! দিয়] 
আধুনিক এতিহাপিক তাহাদের নিকট আমাদিগকে রুতজ্ঞ 

হইতে ইঙ্গিত করিয়াছেন (15156015 01732068], পৃঃ 
৩৬৮)। কিন্তু পর্তুগীজেরাই আমাদের দেশে মাবাত্মক 
ফেরঙ্গ রোগের (সিফিলিন) আমদানী করেন তাঁহ1 বলিতে 
ভুলিয়। গিয়াছেন। “ভাবপ্রকাশে' ফেবঙ্গ ঝোগের বিবরণ 

আছে। গ্রনঙ্গক্রমে বল! প্রয়োজন যে ডাঃ সরেন্ত্রনাথ 
সেন কামরাঙ্গীকেও পর্ত,গীজদের আমদানী বলিয়াছেন। 
কিন্তু কর্মরঙ্গের নাঁম রামীয়ণেও আছে এবং পিলভ্য। 

লেভি উহাকে আধ্যদের আগমনের পূর্বেরও ভারতীয় 

গাছ বলিয়াছেন। আমাদের আলোচ্য যুগে কবিকর্ণপৃর 

কৃষ্ণাহিক-কৌমুদীতে (পৃঃ ১২৩) উহার উল্লেখ করিয়াছেন 
ও মুকুন্দরামের দুর্বল! দাঁপী “কামবাঙ্গা কিনে কুড়ি 

দুই।” 
প্রশ্ন উঠিতে পারে যে এত অশাস্তির মধ্যে রাট়ে বা 

বঙ্গে কাব্য লেখ! ও ন্াঁয়, শ্বৃতি, তন্ত্র ও দর্শনের আলোচন! 

কর! সম্ভবপর হুইল কি করিয়।? সম্ভব হইল প্রথমতঃ 

শ্রচৈতন্তচন্দ্রের উদয়ের ফলে বাঙ্গালীর মানসগঙ্গ। উথলিয়। 
উঠিয়াছিল বলিয়া। তাহাকে দেখিয়া তাহার মম- 
সাময়িকেরা যে পদ রচন| করিয়াছিলেন তাহ। সহজ, 

সরল, অলঙ্কারবিহীন অথচ সুতীক্ষ শরবৎ মর্শস্থলে আসিয়া 
বেধে। শ্রীচৈতন্যের উপদেশ অন্ুমারে শ্রীর্ূপ গোস্বামী ও 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ | 

তাহার সহুচরবৃন্দ শ্রবুন্দাবনে বলিয়া যে রসশাস্্র ও ভক্তি- 

শান্তর রচন! করেন, তাহ! গৌড়দেশে আসিয়া আমাদের 
আলোচ্য যুগের বৈষ্ণব-পদাবলী সষ্টি করিল। শ্রীচৈতন্ের 
যুগের স্তায় এ যুগের রচন। অনাড়ম্বর ও অলঙ্কারবজ্জিত 
নহে। ভাক্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্তের সঙ্গে মিল রাখিয়া রচন। 
করিতে গেলে খানিকট। কৃত্রিমতা ন। আপিয়া পারে ন|। 

এই যুগের নবজাগরণের দ্বিতীয় কারণ এই যে ভারতবর্ষের, 

বিশেষ করিয়া বাংল দেশের, বাঁজশক্তি কখনই 

(001108091 বা জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক হয় নাই। 

রাজ! আসে, রাজ যায়, কিন্তু পল্লী অঞ্চলের লোকের! 

চাববাস করে, খায়, ঘুমায়, যে রাঁজ হয় ভাহাকেই কর 

দেয়। বাংলার মাটি অমস্তভব রকম উর্রববা ছিল। তাই 

লোকের খাওয়া-পরাঁর অভাব হইত না। তৃতীয়ত: 

গোঁবিন্দদাস প্রভৃতি কবি ধাহাঁদের জন্য পদ রচন। করিয়।- 

ছিলেন, ও যাহার! তাহাদের পদাবলী গ্রামে গ্রামে গাহিয়| 

বাঁচাইয়! রাঁখিয়াছেন, তাহাদের আথিক প্রয়োজন ছিল 

খুবই অকিঞ্চিংকর। বৈষ্বের। সচ্থোষকে জীবনের 

মূলমন্ত্র করিয়াছেন। তাহারা প্রার্থন। করেন-__- 

করঙ্গ কৌপীন লৈয়া ছি'ড়া কাথ। গায় দিয়া 
তেয়াগিব নকল বিষ । 

হবি অঙ্গরাঁগ হবে ব্রজের নিকুপ্ধে কবে 

যাইয়। করিব নিজালয় ॥ 

হবি হরি কবে মোর হইবে স্থুদিন 

ফলমূল বৃন্দাবনে খাঞা দিবা অবসানে 
ভমিব হুইয়1-উদ্দাসীন ॥ 

( নরোত্ম ঠাণুর মহাশয়ের প্রার্থনা 
--তরু ৩০৫০) 

কৌগীন পরিয়া দিনাস্তে ফলমূল খাইয়! স্বদেহে বা 
অনিশ্চিত মানসদেহে ত্রজে বাস করাকেই ধাহার! সুদিন 

বলিয়া মনে করেন, তাহাদিগকে রাজনৈতিক অশাস্তি ও 

আধিক অনটন কাব্যরচন। হইতে বিরত কবিবে 

কিরূপে? 



ষষ্ঠ অধ্যায় 

গোবিন্দদাসের কবিপ্রতিভ। 

সেকালে বিষয়-নির্বাচনে খুব কম কবিই মৌলিকতা 

দেখাইতে পারিয়াছেন। ) কালিদান ভবভূতি হইতে 

আরম্ভ করিয়া কৃত্তিবাঁস, কাশীরাম, মুকুন্দরাম প্রভৃতি 

সকলেই অল্লাধিক পরিমাণে রামায়ণ, মহাভারত প্রভাতি 
প্রাচীন কাব্যের নিকট খণী। গোবিন্দদাস রাধাকসের 

প্রেম লইয়। পূর্বরাঁগ, অভিসার, বাঁকস.৮, বি প্রলন্ধ।, 

খগ্ডিতা, মান, কলহান্তরিতা, স্বাধীনভন্কা, প্রোধিত- 
তর্তকা প্রভৃতি বিষয়ের উপর পদ রচন। করিয়াছেন। 
লৌকিক নায়ক-নায়িকাকে লইয়া এসব বিষয়ে কবিতা! 

লেখা বহুকালের প্রাচীন প্রথা । সংস্কৃত অলঙ্কার- 

শান্ত উহার পরিচয় পাওয়। যাঁয়।) ১২০৫ খ্রীষ্টান 
লক্মণসেনের সামন্ত মহাঁমাগুলিক শ্রীধরদাম সদুক্তি- 

কর্ণামৃতের শৃঙ্গার-প্রবাহ-বীচিতে নিয়লিখিত প্রত্যেকটী 

বিষয়ের উপর অন্যন পাঁচটা করিয়া গ্লোক উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। (১) বয়ঃসন্ধি, (২) কিঞ্চিদ্ উপরূঢ়- 

যৌবন, (৩) যুবতি, (৪) নায়িকাডভূত ( অর্থাৎ নায়িকার 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত সিংহ, হরিণ, বিশ্বফল ইত্যাদির 

তুলন1 করিয়! বর্ণনা করা) (৫) মুগ্ধা, (৬) মধ্যা, 
(৭) প্রগল্ভা, (৮) নবোঁঢ়া, (৯) বিশ্রন্ধনবোটা, 

(১০) খণ্তিতা, (১১) অন্যরতিচিহ্ব-ছুঃখিতা, (১২) বিরহিণী, 

(১৩) বাদকসঙ্জা, (১৪) স্বাধীনতর্ক।, (১৫) পিপ্র- 
লন্ধা, (১৬) কলহাঁস্তরিভ, (১৭) মাঁনিনী, (১৮) অন্ুরক্তী, 

(১৯) প্রবসন্তর্তুকা, (২০) প্রোধিতভর্তুকা, (২১) অভি- 

সারিকা, (২২) দ্বিবাভিসাঁরিকা, (২৩) তিমিরাভিসাঁরিকা, 

(২৪) জ্যোৎম্ীভিসারিকা, (২৫) ছুদ্দিনাভিদারিকা 

ইত্যাদি । এর গ্রন্থে শঠ ধুষ্ট গ্রাম্য নায়ক প্রত্থৃতির 

সম্পর্কেও শ্লোক সন্কলিত হইয়াছে । 
/গোবিন্দদাঁন সংস্কত সাহিত্যের সহিত নুপরিচিত 

ছিলেন। তিনি সংস্কতে সঙ্গীতমাদব নাটকও রচনা! 

করিয়াছেন । "আমার মনে হয় যে তিনি সছুক্তিকর্ণাম্বত 
তভও 

ও শ্রীরূপের পদ্যাবলী পড়িয়াছিলেন। তাহার অনেক 

পদেই এ ছুই সঙ্কলনের ক্লোকগুলির ভাষার ও ভাবের 
প্রতিধ্বনি পাওয়াযায়। গোবিদদাসের পর্বে বিদ্যাপতি 
বয়ঃসদ্ধি, পৃর্বরাগ, অভিসার, মিলন, মান, মানডঙ্গ, বিরহ, 
বসোদগার, ভাবোল্রাপ প্রতি বিষয় লইয়া! পদ রচন| 

কিঘাছেন। শ্ীচৈতন্ের যুগে বলরামদাল ভ্রীকের বালা- 
লীল।, গো, শররাঁধার রূপ, পৃর্ধবাগ, অন্ুর[গ, অভিনাব, 
মিলন, রসাল, রসোগ্দার, বাসকসন্জা, খণ্ডিতা, দানলীলা, 
নৌকাখণু, বিরহ প্রঞতির উপর বহুস'খ্যক উৎকৃষ্ট 
পদ বচন! করিয়াছেন । তারপর জানধাসের আবির্ভাব 

তাহার পণাঁবশীর মধোও আমর গোষ্ঠ, বয়ঃসন্ধি, 
পূন্দরগ, রূপ।ুরাগ, নবোঢ।-মিলন, অভিসার, মান, 

আক্ষেপানরাগ, ব'শীশিক্ষ। বসস্তশিহাঁর, রাস, রসোদগার 

প্রভৃতি বিষয়ে রচিত পদরত্রসমূহ পাই। গোবিন্দদাস 
ঈদের মতন বিষয় লইয়া পর লিখিয়াছেন বটে, 
কিন্ত ঈহার। কেহই বিষয়-বৈচিত্রোে গোবিন্দদাসের সমকক্ষ 

নহেন। বিদ্যাপতিতে, বলরামদাসে বা জানদাসে অষ্ট- 

কালীয় লীল| নাই, খাকিবার কথ! নহে; কেনন। খুব 

সম্ভব শ্িরূপের নিদ্দিষ্ট তঙ্নপ্রণাঁলী অনুসারে উহ বুন্দাবনে 

কুষ্দাঁস কবিরাজ ও গোড়ে কবিকর্ণপূর কর্তৃক প্রবর্তিত 

হয়। বিদ্যাপতি ও বলরাঁমধাসে প্ররুষ্ণের রূপ লইয়া 

রচিত পদ মাই বলিলেই হয়। 

সছুক্তিকর্ণাম্বত, শাঙ্গধিরপদ্ধতি প্রভৃতি ফ্লোকসংগ্রহ 

গ্রন্থে পুরুষের রূপবর্ণন| নাই। ইহার কারণ বোধ হয় 

সামাজিক। মেয়েদের ভিতর লেখাপড়ার খুব বেশ প্রসার 
ছিল না। সুতরাং পুরুষের রূপবর্ণন। করিয়! তাহাদের 

মনন্ত করার কোন সস্ভাবন। ছিল না। তাহ! ছাড়। 

পুরুষের রূপবর্ণন। পড়িয়া হুস্থ ও স্বাভাঁবিক পুরুষ মুগ্ধ হয় 
না। কিন্ত প্রীচৈতন্যের প্রেমধর্্থ প্রচারের পর শ্রী 
হইলেন বাধিকার *প্রাণপতি, তক্তগণ বাঁধিকার অনুগত 
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নিজজন, সেই হিসাঁবে শ্রীকফ সকলেরই দয়িত। তাই 

তাহার রূপবর্ণনায় জ্ঞান্দাস ও গোবিন্দদাঁস অগ্রসর হইলেন । 

বিদ্যাপতিতে গোষ্ট, কলহীস্তরিতা ও প্রেমবৈ চিত্ত্য 

নাই। অমূল্যচরণ বি্ভাভূষণ মহাশয়ের বিদ্যাপতির 

সংস্করণে প্রেমবৈচিত্ত্য পর্যায়ে যে পদগুলি ছাপ! হইয়াছিল, 

সেগুলি সম্ভোগের ও রমোদগারের পদ-_-তাহার মধ্যে 

একটিও প্রেমবৈচিত্যের পদ নাই। থাক! স্বাভীবিকও 
নহে। কেনন। “কারহি দেখিতে না পাঁয়'_-কোলে 
থাঁকিলেও ন৷ দেখিতে পাইয়৷ বিরহে আকুল হওয়া এইরূপ 

ভাব শ্রীচৈতন্যকে দেখিয়া শ্রীরূপ গোস্বামীই প্রথম প্রচার 
করেন। 

শ্রীপ অবশ্ঠ উজ্জ্রলনীলমণিতে প্রেমবৈ চিত্ত প্রকরণে 

বলিক্াছেন যে পার্থে অবস্থিত প্রিয়তমকে কখনও কখনও 

অন্থপস্থিতের মতন যে বোধ হয় তাহার স্থন্দর উদাহরণ 

দেখাইবার নিমিত্ত বৌপদেব মুক্তাঁফলে ছ্বারকার মহিষীদের 

গীতবিভ্রম বর্ণনা করিয়াছেন ।_কিস্ত বোপদেবের গ্রন্থে 
শুধু “কুবরি বিলপসি ত্বং বীতনিদ্রা ন শেষে" ইত্যাদি 
( ১০।৯০।১৫) শ্লোকটা উদ্ধৃত হইয়াছে, যাহার অর্থ এই 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

কাহ্গক কোরে বৈঠি ধনি কহতহি কাহা গেও নাগররাজ। 
কি মঝু দোষে ছোড়ল বর নাগর হই বলি পড়, ক্ষিতি মাঝ । 
এ সখি! কান্নু দেহ মুঝে আনি। 

এছন রাঁইক বচনে হরি বিস্মিত বদনে লাগাওল পানি ॥ 
শচীননানকৃত উজ্জ্বলচন্দ্রিকা, পৃঃ ১৮১ 

গোবিন্দদান শ্রীরপের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া 

শ্রীকষ্ণেরও প্রেমবৈচিত্ত্য দেখাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে 
রাঁধাই শুধু “হারাই হারাই” ভাবেন ন।, শ্রীকৃষ্ণও রাঁধাকে 
কোলে পাইয়াও বিলাপ করেন-__ 

আর কিয়ে কনক-কষিল-তন্থ সুন্দরি 

দরশ পরশ মঝু হোয়। (৬০১) 

রাইয়ের কোলে কাচ এর্সপ বিলাপ করিতেছেন দেখিয়। 

ব্রজবনিতাঁগণ হাসিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু গোবিন্দদাস 

প্রেমের এই অদ্ভুত বীতি বুঝিতে ন1 পাঁরিয়া সংশয়াপন্ন 
হইলেন। আর একটি পদে দেখি বাঁধ! শ্ামের আলিঙ্গনে 

বদ্ধ হইয়। বিলাপ করিতেছেন, “সে তন্থু সরল পরশ যব 

পাঁওব তবহি' মনোরথ পুর |” এইরূপ অদ্ভুত কথা শুনিয়! 
শ্যাম রাধাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন (৬০৩)। এই সব 

“হে কুবরি! ঈশ্বর শ্রীকৃষ এই জগতে জ্ঞান গোঁপর্তকবিতার ভাঁবকেও ছাঁড়াইয়া৷ গিয়াছে গোঁবিন্দদাঁসের 

রাখিয়। নিত্রা যাইতেছেন ) তুমি বীতনিদ্র হইয়া তাহ] “রোদতি রাঁধা শ্তাম করি কোর” ইত্যাদি পদে (৬০৪ )। 
হইলে বিলাপ করিতেছ কেন ? অথব। হে সখি ! শ্রীকষ্খের 

হাশ্যসমন্বিত উদার লীলাঁকটাক্ষের দ্বারা আমাদের মতন 

তোমারও চিত্ত কি গাঢ়ভাবে বিদ্ধ হইয়াছে?” ইহাতে 

প্রেমবৈচিত্য স্পষ্ট করিয়া বুঝা যায় না। সেকালের 
পণ্ডিতের কোন কিছুই নূতন করিতেছেন বলিতে 
চাঁহিতেন না, যেন পুরাতন কথাই তাহারা বলিতেছেন 

ইহা দেখাইবার জন্য ব্যগ্র থাকায় কোন না কোন প্রমাণ 

উদ্ধৃত করিতেন । শ্রীকূপও এখানে এরূপ করিয়াছেন। 

তিনি প্রেমবৈচিত্তের সংজ্ঞা দিয়াছেন যে প্রেমের উৎকর্ষ- 

বশতঃ প্রিয় ব্যক্তি নিকটে থাঁকিলেও তাহার সহিত 
বিচ্ছেদের ভয়ে ঘে পীড়ার অনুভব হয় তাহাকেই প্রেম- 
বৈচিত্্য বলে। উদ্দাহরণম্বক্বপ তিনি “আভীরেক্দ্রস্থতে 

ক্ষুরত্যপি” ইত্যাদি শ্লৌোকটা রচন। করিয়াছেন। উহার 
ভাবার্থ এইভাবে অনূদিত হইয়াছে _. 

প্রেমে ষে নায়ক-নায়িক! কতদূর জ্ঞান হাঁরাইতে পারে 
তাহ৷ দেখাইতে যাইয়। কবি বলিতেছেন যে বাঁধার এই 

অপূর্বব ভাববিহ্বলতা৷ দেখিয়া কৃষ্ণ মৃচ্ছিত হইলেন । 

মুরছলি নাগর মুরছলি রাই। 

বিরহে বেয়াকুল কুল না পাই। 

দ্বারুণ বিরহে না৷ হেরই তায়। 

সহচরি চিত্র-পুতলি সম চায় ॥ 

প্রেমবৈচিত্যের পর্দ বলরামদাস ও জ্ঞানদাসে নাই। 
স্থতরাং পদকর্তাদের মধ্যে গোবিন্দদাঁসই এ বিষয়ে পদরচন। 

করিতে প্রথম অগ্রসর হন। তাহার বন্ধু, নরোতমের 

শিষ্য বল্পভদাসেরও দুটা সুন্দর প্রেমবৈচিত্যের পদ পাওয়া 

যায় (তরু ৭৬৯ ও ৭৭০) _ 
জ্ঞানদাসের খঙ্ডিতার পদ পাঁওয়! যায় না। বলরাঁমদাঁস 

নামাঙ্কিত খণ্ডিতার পদগুলি ব্রজবুলিতে লেখ! । খুব সম্ভব 



গোবিন্দদাসের যুগ 
এগুলি গোবিন্দদাসের বংশসভূত মেই বলরামের লেখা 
যাহার সম্বন্ধে বৈষ্ণবদাস বলিয়াছেন “কবি-নৃপ-বংশজ”১। 
' গোবিন্দদাসের খণ্ডিতার পদগুলি বিদগ্চতার অপূর্বব 

নিদর্শন বলিয়া রমিকজন বলিয়া থাকেন। কিন্তু ১৭৭১ 
্ীষ্টাব্ধে দীনবন্ধুদান তাহার সংকীর্তনামৃতে কয়েকটা 
প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোক তুলিয়। দেখাইয়াছেন যে কবি তাহার 
অধিকাংশ ভাবের জন্য প্রাচীনদের নিকট খণী। আমাদের 
৪৪১, ৪৪২) ৪৪৩ ও 5৪৪ সংখ্যক পদের টীকায় এ 

সংস্কৃত গ্লোকগুলি উদ্ধত করিয়াছি। প্রাচীন কবির 

শ্লোকের ভাব লইয়৷ লিখিলেও গোবিন্দদাঁস এ কয়টা পদে 

রী প্রতিভার বৈশিষ্ট্য দেখা ইয়াছেন। 

_ পিহজই গৌরি রোখে তিন লোচন” প্রভৃতি পদটার 
প্রথম অংশ সংস্কৃত শ্লোকের অন্ছবাদ বটে, কিন্ত কবি ইহার 

অব্যবহিত পূর্ব পদে রাধার উক্তির প্রত্যুত্তর দিতে যাইয়া] 
বলিতেছেন_ সুন্দরি! তুমি বলিতেছ যে আমাকে 

দেখিয়াই তোমাঁর মনে মনসিজ দগ্ধ হইয়। গিয়াছে। কিন্তু 

সেই দগ্ধ মনোভবকে পুনরুজ্জীবিত করিতে তুমিই পার। 

১ বলরামের একটা পদে (তরু ৩৮০ ) গোবিন্দদাসের অনুকরণ-চেষ্ট। 

স্পষ্ট দেখা যায়। গোবিন্দনাসের রাধা অনেক কৌশলে বলিয়াছেন যে__ 

হে কৃষ্ণ, তোমার তে শিবের সঙ্গে সবই মিলিয়! যায়, তোমার কপালে 

সিঁদুর দেখিয়! মনে হয় আগুন, চন্দনের রেণু গায়ে দেখিয়া মনে হয় ভন্ম 

মাধিয়াছ। শুধু একট] বিষয়ে একটু পার্থকা দেখিতেছি। তুমি পিগম্বর 

হও নাই কেন? 

তবনু বসন ধর 

শঙ্কর নিয়ম উপেখি। 

কবি মন্তব্য করিয়াছেন কৃষ্ণ ভুল ক রয়! রাধার শাড়ী পরিয়া আসিয়াছেন, 
তাই পরের কাপড় কাপড়ের মধ্যে গণ্য করা হয় ন1। ব্যঞ্জনা- রাইয়ের 

শাড়ী এমন পাতল! যে কৃষণকে প্রায় দিগম্বরই দেখাইতেছে ইহারই 

যেন প্রতিধ্বনি করিয়৷ বলরামদাস বলিতেছেন-_ 

হ্যামর অঙ্গে নীল কিয়ে 

জলদে জলদ মিলি গেল । 

দুরহি দীগ- বসন জনু হেরিয়ে 

ছন মরমহি ভেল ॥ 

শ্যামের দেহে নীলবসন যেন মেঘে মেঘ মিশিয়া। গিয্নাছে, দুর হইতে দেখিয়া 

মনে হয় যেন দিখসন অর্থাৎ উলঙ্গ । 

কাহে দিগন্বর 

9৭ ৫ 

একটু হামিরূপ বর দিলেই মন্ধ আবার বাচিয়া 
উঠিবে__ 

দহন মনোভবে তোহি জিয়াওবি 

ঈষত হাঁসি বরদানে। 
তোমার কৃপা হইলে, যাহ। কিছু বাঁধাবিপত্তি আছে সব 

খণ্ডিত হইবে, এই কথার প্রমাণ গোবিন্দদাম স্বয়ং। 
তুয়।! পরসাদে বাদ সব খণ্ডব 

গোবিনধদান পরমাণে॥ 

এখানে কবি মূল গ্লোকের কবিত্বকে আরও স্বন্দর কিয়] 

তুলিয়াছেন। কেনন! মূল শ্লোকে ধষ্ট নায়ক শুধু কথ" 

কাটাকাটি করিয়। যেন দাবী করিয়াছেন যে ভাহাকে 

অদ্ধাঙ্গ বলিয়! স্বীকার কর। হউক। গোবিন্দধাদ 

কৌশলে রাধাকে চাবাকা বলিয়া! তাহার কৃপা 

চাহিতেছেন । পরবস্তী পর্দটার 'মখ পদ হৃদয় তোছারি' 

ইত্যাদিও (৪৪৩) সস্কত শ্লোকের অনুবাদ বটে, কিন্ত 
এখানেও গোবিন্দদাঁদ মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। মূল 
শ্লোকে আছে যে তুমি আমার অদ্দেক দেহ চাহিতেছ 

কেন, ছুজনের শরীর তে! একই । গোবিন্দদাস ইহাকে 

উচ্চস্তরে উন্নীত করিয়া বলিতেছেন, 'তুহ' হাম একই 

পরাণ।” তাহা ন। হইলে কি এমন হয় যে আমার কাঁদিতে 

ইচ্ছ। করিতেছে আঁর তোমার বাঁকা গদগদ হষ্টয়া গেল। 

যখন মনপ্রাণ উভয়ের একই তখন আর দেহের মিলনে 

কি হইবে? আমি ফর্গা, তুমি কাল, মিল হইবেই বা 

কিরূপে? পরের ভাবধারা অন্নবাদ করিতে করিতে 

চট করিয়। তাহাকে নিজন্ব খাতে প্রবাহিত করিতে 

পার! কম কৃতিত্বের কথ। নহে । “কাহা নখচিহ্ধ চিহ্নলি 

তু সুন্দরি (৪৪৪) উজ্দ্লনীলমণির ধু নায়কের 

উক্তির ভাবান্বাঁদ বটে, কিন্তু এখানেও পদের শেষার্চ 

গোঁবিন্দদীসের সম্পূর্ণ মৌলিক। প্রীরুষ্ণ বলিতেছেন, আমি 

গৈরিক রং লাগাইয়াছি, তুমি মনে করিলে কি বুকে 

আলতার দাগ লাগিয়াছে? আমার কপালের ফাগয়ার 

বিন্দুকে তুমি মিন্দর ভাবিলে। হায় হায় তোমার খবর 

পাইবার জন্ত সারারাত্রি জাগিয়। থাকায় আমার 

চোখ লংল হইয়াছে, আর তুমি কিনা উললটিগ্। আমার 



৪৭৬ 

দোঁষ দ্িতেছ? এখানে রুষ্ণের হয়কে নয় করার চেষ্টা 

ছাড়াও একট! করুণ আকুতির তাব দেখা যায়। তিনি 

যেন তাহার ভাগ্য খারাপ দেখাইয়। রাধার করুণ ভিক্ষা 

করিতেছেন । 

সকালবেল। নায়ক অন্য নায়িকার নিকট হইতে সম্ভোগ- 

চিহ্ন বহন করিয়া বাসকলজ্জায় প্রতীক্ষমীণ। প্রিয়ার কাছে 

আসার বর্ণনার হ্ত্রপাত বোঁধ হয় অমরু করিয়াছিলেন। 

সদুক্কিকর্ণীমৃতে ধৃত তাঁহার একটা কবিতার ( ২1২৪।৪ ) 
ভাব এই--কপালের উপর আলতার দাগ, গলায় (হাত 

দিয়া জড়াইয়। ধরার জন্য ) কেয়ুরের ছাপ, মুখে কাজলের 

কালে! রং, নয়নে তালের রাগ-_সকাঁলবেলার় প্রিয়ের 

এই কোপজনক মণ্ডন দেখিয়া! পঙ্কজাপ্গীর নিশ্বাস গুলি 

কেলিপস্কজের ভিতরই সমাপ্ত হইল। ইহার খানিকটা! 

প্রভাব পড়িয়াছে গোবিন্দদাসের নিয়লিখিত পদে ঃ 

নয়নক অগ্রন অধরে ভেল রঞ্ডিত 

নয়নহি' তাম্বল দাগ । 
চন্দন-ইন্দু বাপল 

উর পর যাবক রাগ ॥ 
(৪৩৬) 

সিন্দুরবিন্দু 

কিন্ত অমরুর নায়িক। যেখানে নীরবে দীর্ঘনিঃশ্বাম ফেলিয় 
তাহাঁর ছুঃখের ভাঁর বহিতেছে, গোবিন্দদাসের বাঁধ 

সেখানে দৃপ্ত হইয়া বলিতেছেন--এখন এমন বৌক। 

মেয়ে কে ( গোঙারি--গ্রাম্যা। মেয়ে, বোকা মেয়ে ) আছে 

যে তোমার এ ঝামার মতন দেহ দেখিয়াও তাহ ছুইতে 

রাজী হইবে? 
কোন গোডারি তোহে অব পরশব 

হেরি তুয়া বামর দেহ। 

গোবিন্দাদদের অন্ুবাদপটুতা ১৯৯, ৩৬৬১ ৫৮৫ সংখ্যক 

পদে দেখ! যাঁয়। কিন্ত প্রায় প্রত্যেক স্থানেই তিনি 
স্বীয় প্রতিভার যাঁছুকাঠি বুলাইয়া প্রাচীন কবিদের 
ভাবকে সুন্দরভাবে বপাস্তরিত করিয়াছেন । অভিসারের 

স্থপ্রসিহ্ধ পদ-- 

. কণ্টক গাড়ি কমলমম পতল 

মধ্ীর চীরহি ঝবাপি। 

গোবিন্দদীসের পদীবলী ও তাহার যুগ 

গাগরি-বারি ঢারি করু গীছল 
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥ 

মাধব তুয়া অভিসারক লাগি। 
ছুতর-পন্থ-গমন ধনি সাধয়ে 

মন্দিরে যামিনি জাগি ॥ 

করধযুগে নয়ন মুন্দি চলু ভাবিনি 

তিমির পয়ানক আশে । 

কর-কঙ্কণ-পণ ফণি-মুখ-বন্ধন 

শিখই ভূজগ-গুরু পাশে ॥ 

গুরু-বচন বধির সম মানই 

আন শুনই কহ আন। 

পরিজন-বচন মুগধি সম হাঁসই 
গোবিন্দদাস্ পরমাণ ॥ 

(৩৬৬) 

ইহা যে কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ের ৫১৯-সংখ্যক শোকের 

ভাঁবাুবাদ তাহ] অধ্যাপক ডাঃ শশিভৃষণ দাশগুপ্ধ মহাশয় 

দেখাইয়ছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেখন সংস্কৃত কাব্য ও 

বৈষ্ণব কবিতা ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া নৃতন করিয়া স্থষ্ট 
করিয়াছেন, গোবিন্দদাসও তেমনি এ শ্লোকটী অহ্ববাদ 

করিয়। অপূর্ব বিদঞ্ধতা দেখাইয়াছেন। শ্লোকে__ 

'গাগরি-বারি ঢারি কর পীছল ৃ 

চলতহি আঙ্গুলি চাঁপি'_-এ জাতীয় কোন 

কথ। নাই। রাঁধ1 ঘড় ঘড়। জল ঢালিয়। বাড়ীর উঠান পিছল 

করিয়াছেন, আর তাহার উপর প] টিপিয়! টিপিয়৷ চল৷ 

অভ্যাস করিতেছেন, কেনন তাহাকে বর্ষার রাত্রিতে পিছল 

পথ দিয়! আধারের মধ্যে অভিসার করিতে হইবে। মূল 

শ্লোকে এইরূপ কথা নাই। গোবিন্দদাস বলেন__“মন্দিরে 

যাঁমিনি জাগি”-__রাত্রিবেলায় খন সবাই ঘুমাইয়াছে, তখন 
রাধা একলা রাঁত জাগিয়! জাগিয়! স্বকঠিন পিচ্ছিল পথে 

কি করিয়া চলিতে হয় তাহা শিখিতেছেন। গোবিন্দদাস 

সব চেয়ে বেশী মৌলিকতা৷ দেখাইয়াছেন “কর-কক্কণ-পণ 
ফণি-মুখ-বন্ধন” ইত্যাদিতে । সংস্কৃত শ্লোকের কবির পথে 

সাপের ভয় ছিল না। কিন্ত রাধা! জানেন যে তাহার পথে 

বড় বড় সাপ আছে? তাহাদের মাথায় মণি জলে। সেই 



গোবিন্দদাঁসের যুগ 

মণির আলোকে যদি কেহ তাহাকে অভিসাঁরে যাইতে 

দেখে, তাহা হইলে শুধু যে মিন্দা হইবে তাহা নহে, কুফর 
সঙ্গে মিলনের পথও হয়তো চিরদিনের জন্য বন্ধ হইয়া 
যাইবে। তাই তিনি সাপুড়েদের কাছে সাপের মুখ কি 
করিয়! বাধিতে হয় তাহ! শিখিতে চাহেন। উহা শিখিতে 
পারিলে সাঁপকে ধরিয়া তাহার মণি আচ্ছাদিত করা সন্ভব 
হইবে। কিন্তু সাপুড়ের। তাহাকে বিনা পয়সায় শিখাইবে 
কেন? আর তিনিই বা পয়সা কোথায় পাইবেন । কিন্তু 
হাতে তো সোনার কষ্কণ আছে। তাহাই তিনি পণ ব। 
পুরস্কার-স্বরূপ দিয়া সাঁপুড়েদের কাছে সাঁপের মুখবীধার 
কৌশল বা মন্ত্র শিখিবেন। এত কথা কত অল্লাক্ষরে কবি 
প্রকীশ করিয়াছেন । 

সংস্কৃত শ্লৌকটার কবি মুগ্ধ! নায়িকার পথ চল। অভ্যাস 
করাঁর কথাই বলিয়াছেন, তাহার প্রেষোম্মত্ততার আর 

কোন পরিচয় দেন নাই । গোবিন্দদাঁস বলেন যে রাধ। 

গুরুজনদের কথ! কিছুই কানে শুনিতে পান না, 'বধির সম 

মানই”। শুনিবেন কি করিয়া, তাহার কানে যে অহরহ 

মুরলীর ধ্বনি বাজিতেছে। তাই তিনি গুরুজনদেন এক 

কথ শুনিয়। অন্য কথার জবাব দেন । আর বাঁড়ীর যাঁহাঁর। 

অন্যান্ত লৌক-_ পরিজন, তাঁহার! কথ। বলিলে, তিনি বুঝেন 

না| তাহারা কি বলিতেছে, শুধু বোকার মতন একটু 
হাসেন । মনপ্রাণ সব যে দয়িতের নিকট নিবেদিত হইয়। 

গিয়াছে, তাই অপরের কথ! শুনিবার ব| বুঝিবার শক্তিও 

বাধার লোপ পাইয়াছে। মিন্টনকে এক সমালোচক 

€15910550 10198197156 বলিয়াছেন । মিপ্টনের মত 

গোবিন্দদ্বানও অপর কবির ভাঁবকে শুধু আপন করিয়। লন 
নাই, তাহাকে হ্ুন্দরূতর ও অধিকতর ভাবসম্ৃদ্ধ 

করিয়াছেন । বল! প্রয়োজন যে পদ্যাবলীর (১৯৭) একটা 
পদে রাধার হাত দিয় সাপের মণি ঢাঁকাঁর কথ! আছে। 

গোবিন্দদাসের পরশনে লোর নয়ন-বুগ ঝাপি' ইত্যাদি 
পদ (৫৮৫) কাব্যপ্রকাশের থন্তানি যা! কথয়সি প্রিয় 

সঙ্গমেহপি” ও পগ্যাবলীর “'আনন্দোদগমবাম্পপূরপিহিতং 

শ্লোক (৩৮৪ ) লইয়া! লেখ! বটে, কিন্তু এ দুইটী শ্লোকে 

নায়িকার অপূর্ব আক্ষেপের কোন ইঙ্গিত নাই । গোবিন্দ- 

৪৭৭ 

দীসের রাধা বলিতেছেন-_-আমার বুথাই শ্বাম-কলগ্ হইল; 
আমার স্ঙ্গে খে শ্বামের বভস-কেলি হইয়াছে ত1 আমার 

মনে পড়ে নী। পড়িবে কিরূপে? তাহাকে দেখিলেই 
আমার চোখ আনন্দাশরতে পরিপৃণ হইয়। যায়, তাহার 
মুখখানি ভাল করিয়া! দেখিতে পথান্ত পাই না। তাহার 
নাম শুনিলেই দেহ অনশ হইয়। যায়, তাই আলিঙ্গন 
করিতে আপিলে আমার বাহ্বয় ন1পিতে থাকে, চুষ্বন- 
কালে আশি তো! একেবারেই চেতনা হ।বাই, ম্তরাং 

কো জানে ঠৈছে পভম-রম কেলি'। তথাপি পোড়া 
লোক কিন। আমার নামে কলঙ্ক দেয়, জগৎ ভরিয়া 
আমার অকী্তি যে_'রাঁধামাধব অবিচল লেহ'। 

শ্রীরপ গোস্বামী উজ্জলনালমণিতে (পু: ৯৮৭) বলিয়াছেন 
যে বিদ্ধ নায়ক নায়িকার পরম্পপ্ের মধ্যে লীলাবিলাসে 

যে স্থখ হয় তা সম্প্রয়োগে ১য় ন।। গোধিশাদাস পরূপের 

এই সুত্র অবলগ্ধন করিয়। লিখিয়াছেন যে যাহার সহিত 

কেলিকলারস আম্বাদন কণিবে বলিয়। বাধ। কত স'কল্প 
করিয়াছিলেন, 

তাঁকর পানি পরশে তন পরবশ 

অবহি শিচেতন ভেল। (২৭১) 

রাধ। প্রাণ ভরিয়। কখর্শন করিতে পারেন না-- 

দর্শনে নহ ত নয়ন ভরি তিরপিত 

পরশনে ন। রহে গেয়ান। (১৭৩) 

মিলন হইলে বধাশ্যাম সন্টোগের কথা সুলিয়। যান-- 

রদের আবেশে ছু অঙ্গ হেলাছেলি 
বিছুবল প্রেম-পাঙ্গাতি। (২৮৮) 

পন্ম্পরে যখন কাছাকাছি অসেন, তখন দেহ নিবিড়তর 
মিলন চায় বটে, কিন্তু উভয়ে উভয়ের মুখের ধিকে 

চাহিয়। আর পলক ফেলিতে পারেন ন।, সেই অবস্থায় 

দাড়াইয়! থাকেন, তাহা হইলে আর বিলাল হইবে 
কিরূপে ? 

মুখ অবলোকনে অনিমিথ লোচনে 

কৈছে হোয়ত নিরবাহ । (৩৩২) 

চোখ আনন্দনীরে পরিপূর্ণ হয়, তখন যদি আলিঙ্গনের 
জন্য বাহ প্রসারণ করেন তে।-. 



৪৭৮ 

কাপয়ে ঘন ঘন কৈছে করব পুন 
সুরত-জলধি অবগাহ। 

তাই কবি শ্রীরূপ গোম্বামীর বাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া 

বলিতেছেন যে, এইরূপ যে দীর্ঘকাঁলস্থায়ী মিলন তাহা 

সম্ভোগ-বিলান অপেক্ষা! লক্ষগুণ শ্রেষ্ঠ। 

চিরদিনে মিলন লাখগুণ নিধুবন 
কহুতহি গোবিন্দদাস | (৩৩২ ) ৬ 

শ্ীপ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের দ্বার অন্গপ্রাণিত হইয়া 

শ্ীকষ্ণকে মদন-মোহন (কামকে যিনি মোহিত করেন ) 

রূপে অঙ্কন করিয়াছেন বলিয়াই গোবিন্দদীসের পক্ষে 

এক্সপ ভাব প্রকাশ কর] সম্ভব হইয়াছে । এরূপ মিলনের 

চিত্র বিদ্যাপতির পদে কোথাও নাই। 

গোবিন্দদাল বিদ্যাপতির কোন্ কোন্ পদ পাইফা 
ছিলেন তাহা জানিবার উপায় নাই 

,পধকল্তরু প্রভৃতিতে বিদ্ভাপতির ১৯০টা মাত্র পদ ধৃত 

“হুইয়াছে। অথচ গোবিন্দদাঁস বলিতেছেন যে, বিগ্যাপতি 

লাখ গীতে জগচীত চোরায়ল” (৪৬) এবং প্রার্থন। 

করিতেছেন যে, বিষ্ভাপতির পদকমলের মধু পান করিয়৷ 
তাঁহার চিত্তে যেন-_ 

রসিক শিরোমণি নাগর-নাঁগরী 
লীল। স্ফুরব কি মৌয়। (৪৫) 

কিন্তু বিদ্যাপতির যে ৭৯০টা অরুত্রিম পদ আমরা 

পাইয়াছি, তাহার মধ্যে ৩৮৪টী অর্থাৎ শতকর। ৪৮ ভাগ 

কবিতায় রাঁধাকৃষ্ণের কোন উল্লেখ নাই। বাধাকষ্ণের 
উল্লেখ যেখানে আছে সেখানেই প্রেমভক্তির কথা বিষ্যাপতি 

বলিয়াছেন তাহা নহে। কয়েকটা উদাহরণ দ্রিতেছি। 
একটা পদ্দে ( মিত্র-মজুমদার সংস্করণ ৩৫। অতঃপর শুধু এ 
সংস্করণের সংখ্যা উল্লেখ করিব) কোন তরুণী তাহার 

সখীকে বলিতেছে-_ 

. নীল কলেবর গীত বননধর 

চন্দন তিলক ধবল]। 

সামর মেঘ সৌদামিনি মণ্ডিত 
তথিহি উদ্দিত সমিকলা ॥ 

প্দামৃতসমুতর, 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

হবি হরি অনতয় জনন পরচার। 
সপনে মোএ দেখল নন্দকুমার ॥ 

কিন্তু কবি তাহার উত্তরে আভোগে ( ভণিতীয়; 

বলিতেছেন-__ 

ভণই বিদ্যাপতি অরে বর জৌবতি 
জানল সকল মরমে। 

সিবসিংঘ রায় তোর মন জাগল 

কাহন কানু করমি ভরমে ॥ 

গোবিন্দদাঁম এই পদ দেখিলে নিশ্চয়ই মর্মাহত হইতেন। 

বিচ্যাপতির ৭৭ সংখ্যক পদে দেখ! যায় যে, কোন তরুণী 

বলিতেছে যে তাঁহার ঘরে এক শ্ঠামবর্ণ পুরুষ অতিথি 

হইয়াছিল এবং বাত্রিটা রঙ্গরমসে বেশ কাটিয়াছিল। 
কবি তাহাকে বলিতেছেন, “কাহুরূপ সিরি পিবসিংহ 

আএল' । 

তাহার ৯৯ সংখ্যক পদে দেখি এক অঠিসাঁরিক1 কৃষ্ণ, 

পক্ষের রাত্রিতে পথে বাহির হইয়াছে, এমন লময়-_ 

আন্তর পান্তর বাট উগি গেল 

চন্দা করম চণ্ডার। 

প্রাস্তরের মধ্যপথে চগ্ডালের মত কাজ করিয়া চন্দ্র উদ্দিত 

হইল। স্থন্দরী তখন উভয় সঙ্কটে পড়িল, চাদের আলোতে 

সন্কেতস্থানেও যাঁওয়! যাঁয় না, ঘরেও ফের! যায় না 

ন পরে পৌলিহ' ন ঘরে গেলি 
দুহু কুল ভেল হানি। 

এদিকে পঞ্চশর যুবতীকে অর্ধম্ত করিয়! নিছে | 

তাই কবি তাহাকে বলিতেছেন-_ 
ভণে বিগ্ভাপতি স্থনত এ যুবতি 

অছ এ গুননিধান। 

রাঁএ দিবপিংহ রূপনবাএণ 

লছিম। দেবি রমান। 

তাহার ম্দনজাল। নিবারণ করিবার জন্ত গুণনিধান শিব- 

গিংহ আছেন। ১৬৪ সংখ্যক পদেও এরূপে বিরহিণীকে 

বল! হইয়াছে-_ 
লখি দেবিপতি পৃরিহ মনোরথ 

আবিহ সিবসিংহ রাজা। 
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১৭৫ সংখ্যক পদটীতে বিরহিণীর ছুংখ স্থন্দরভাবে বর্ণনা 

করিয়। বিছ্যাপতি বলিতেছেন-_ 

দিবস রহণ্ড হেরি রঅনি বইরিনি ভেলি 

বিসম কুহ্ছম সর ভাবে। 

নঅন নীরগল মুবছি ধরনি পল 

নিরদএ কন্ত নাহি আবে ॥ 

সমঅ মাধব মাঁস পিআ। পরদেস বম 

তাহি দেখ বসস্ত ন ভেলা। 

ফুলল কদব গাছ হাটবাঁট সেহে। অছ 
মোরে পিআএ সেও ন দেখল] | 

অর্থাৎ দিনের বেলায় তো তাহার আসার আশায় পথ 

চাহিয়া থাকি, রাত্রিকাঁলে পথ দেখ! যায় না, তাই বাত্ি 

আমার শত্রু হইল অথব। বাত্রিকালে কুস্থমশরের আঘাত 

প্রবলতর হয়, তাই রাত্রি আমার বৈরিণী। নয়নে অশ্রু 

বহে, মৃচ্ছায় ধরণীতে পড়িয়া যাই, তবুও নির্দয় কাস্ত 

আমার কাছে আসে না। এই চেত্র মাঁস, তথাপি প্রিয় 

পরদেশে রহিল। সেদেশেকি বসম্ত আসে না। আজ 

হাঁটে বাটে, সব জায়গায় কদম ফুল ফুটিল; আমার প্রিয়- 

তমের চোখে কি তাহাঁও পড়িল না? এমন বিরহিণীকে 

কবি দেখাইয়। দিতেছেন-_ 

ভণই বিছ্যাপতি স্থন বর জউবতি 

অছ তোঁকে জীবন অধারে। 

রাজা শিবসিংঘ রূপ নরাএণ 

একাদশ অবতারে ॥ 

(রাজসভার কবি বাজাকে খুসী করিবার জন্য এরকম 

লিখিতে পারেন; কিন্তু এ ধরণের লেখা বাংলার বৈষ্ণবের! 

আদর করেন নাই। বিগ্ভাপতি অতিশয়োক্তির কবি। 

তাহার এক 'বিরহিণী মলয় পবন সহা করিতে না 

পারিয়া নখ দিয়া সাপ আকে, এই আশায় যে সাপ 

বামুভুক্, তাই তাহার আকা সাপ মলয় সমীরকে 

করিয়া ফেলিবে ও সে দখিনা বাতাসের 

জালাতন হইতে বাঁচিবে। ' বাংলার বৈষ্ণবদের কাছে এই 
পদটা ভাল লাগিয়াছিল, কিন্তু উহাঁর ভনিতায় কবি 

বলিয়াছেন--. 

৪৭৪ 

বাঁজ। সিবসিংঘ রূপ নরায়ণ 

করথু বিরহ উপচাবে। 
এ কথ বৈষণবের1 কিছুতেই স্বীকার করিতে পারেন না) 
তাই তাহার] ভনিভাঁটী সামান্য বদলাইয়! নিলেন__ 

ভনয়ে বিগ্যাপতি শিবমি'হ নবপতি 

বিরহক ইহ উপচারি। 

গরু ১৮৭৯ 

_অভিশয়োক্তি কতদূর পথ্যন্ত যাইতে পাবে তাহ। বিস্তা- 
পতির বিরধ্ণির চোখের জলে নদী তৈয়ারী করিয়া 
তাহাতে মান কর। হইতে দেখ। যায়-_ 

লোচন নীর তটিনী নিরমানে। 

করএ কমলমুখি তথিহি সিনানে ॥ 

আবার বিরহে বাধার “অঙ্রি বলয়। ভেল' ( বিষ্ভাপতি 

১৮৫)। ইহার প্রভাব গোবিন্দদীসও এড়াইতে পারেন 

নাই। তাই তিনি লিখিয়াছেন ঘে-_ 

অঙ্গুপিক মুদরি মোই ভেল ক্ষণ 
কঙ্কণ গীমক হার। (৬৫৭) 

রাঁধ। বিরহে কৃশ হইয়াছেন, তাই তাহার অঙ্গুলির আংটি 
এখন কন্কণরূপে ও কঙ্ছণ গলার হাররূপে ব্যবহৃত 

হইতেছে। 

গোবিন্দদীস ৭টী পর্দের (১৮৪, ২২৮, ২৫৪) ২৫৫) 

৫৮৮) ৬২৮, ৬২৯) ভণিতায় নিজ্ষের নামের সঙ্গে 

বিদ্াপতির নাম করিয়াছেন। তাহার মধ্যে, “এ সখি! 

অপরূপ পেখলু রাম!" ইত্যাদিতে গোণিন্দদাস বলিতেছেন, 
“বিদ্যাপতি পদ মোহে উপদেশল' সতাই বিগ্ভাপতির “সজনী, 

অপরুব পেখল রামা” ( বিদ্াপতি, ৬২৩) পদটার তাবার্থ 
লইয়। ইহা! লেখ।। 

বিষ্ভাপতি বলিয়াছেন-- 

কনকলতা অবলম্বন উঅল 

হরিণ-হীন হিমধাম]। 

হরিণহীন হিমধাম! মানে অকলঙ্ক চন্দ্র, উহ! যেন এক 

কনকলতাকে অবলম্বন করিয়। উদ্দিত হইল। আর 
গোবিন্দদাস বলেন-_ 



এস দিলি 
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কনকলতা তঙ্গ বদন ভান জগ জ্যোতি” ইত্যার্দি। পার্থক্যের মধ্যে দেখি যে বিদ্ভাপতি 
উয়ল পুনমিক চন্দ1। যেখানে বলিয়াছেন-__ 

কিন্ত ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখ। যাঁইবে যে, বিদ্ভাপতি 

যেখানে শুধু দেহের সাঁজ-সজ্জার বর্ণনা করিয়াছেন, 
গোবিন্দদাস সেখানে মনের কথাও বলিয়াছেন । যেমন-_ 

কুটিল কটাখ লাখশর বরিষণে 

র মন বাঁধল বিশু দাম] । 
শুধু কুটিল কটাক্ষের লক্ষশরের বর্ষণে আমার মন বিন 

রজ্ছুতেই বাধিল। বিগ্ভাপতি ৪৮৬ সংখ্যক পদে 
বলিয়াছেন-_ . 

বদন হরইতে লাঁজ ছুর গেল। 
পিয়াক কলেবর অন্বর ভেল ॥ 

গোবিন্দদাস তাহার ৫৮৮ সংখ্যক পদে বিদ্ভাপতির নাম 
করিলেও নি 

বেনন সঞ্জে যব বদন উতারলু 
লাঁজে লাজায়লি গোরি । 

তিনি লাজ দুরে যাওয়ার পরিবর্তে লজ্জার বাঁড়াবাড়ি 
দেখাইয়াছেন । গোবিন্দদাস ৬২৯ সংখ্যক পদেও বিছ্যা- 

পতির নাম করিলেও কেবলমাত্র তীহার “দিব লিখি 

লিখি নখর খোয়ায়লু (৭২৮) ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া 
“খর খোয়ায়লু দিবস লিখি লিখি' লিখিয়াছেন। কিন্ত 
আর কোন মিলই দেখা যায় না। গোবিন্দদীসের 
বাধা বলিতেছেন--নে কুলিশ-হাদয় হইলেও আমার "পরাণ 

পিয় সথি হামারি পিয়া” । তিনি আক্ষেপ করিতেছেন 

যে, ছোটবেলায় আমি যখন রস কি বুঝিতাঁম না তখন 

প্রিয় আমার বিদেশে গেলেন, এখন আমি তরুণী হইয়াছি, 

রসের কথ। বুঝি এই সংবাঁদটী আমার প্রিয়ের কাছে 

পৌছাইয়৷ দেয় এমন লোক নাই কি? গোবিন্দদাস 
এই সব ক্ষেত্রে সামান্ত কিছু ধার করিলেও কৃতজ্ঞতার 

সহিত খণ স্বীকার করিয়াছেন। 
গোবিন্দদীসের কয়েকটী পদে বিষ্ভাঁপতির প্রভাব 

প্রগাঢ় দেখা. যাঁয়। যেমন বিষ্ভাপতির “জা জইা 

পদজুগ ধরঈ” | ৬১৯) পদের প্রায় অবিকল ভাবাহুবাদ +/ 
গোবিন্দদীসের €২৪ সংখ্যক 'খাহা ধাঁছা নিকসই তস্থ তন্থ 

জই| জা! কুটিল কটাখ 

ততহি মদন-সর লাঁখ। 

সেখানে গোবিন্দধান অপরূপ উপম। প্রয়োগ করির। 

বূলিতেছেন-_ 

ধাহা! যাহ] ভড়ুর ভাঁড় বিলোল। 
তই ত্। উছলই কালিন্দি হিলোল ॥ 

জ্রবিলাসে যেন কালিন্দীর তরঙ্গভঙ্গী উছছলিয়। উঠে 

অনুকরণ করিতে যাইয়াঁও নিজন্বতা যেখানে স্বতঃই প্রকট 

হয়, সেখানে প্রতিভার অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়। পাব! 

যায় না। 

বিদ্যাপতি অভিসাঁরিকাঁকে বদনচন্দ্র আবৃত করিতে 

উপদেশ দিয়াছেন, কেমন! রাজ! শুনিয়াছেন যে চাদ চুরি 

গিয়াছে এবং প্রহরীর চোঁর ধরিবাঁর জন্য ঘরে ঘরে 

খু'ঁজিতেছে। 
আচরে বদন ঝপাবহ গোরি। 

রাঁজ স্থনৈচ্ছিঅ চাঁদক চোরি 

২গোবিন্দদাস বলেন__ 
এ ধনি আচরে বদন ঝাপাঁও 

লুবধল মধুপ চকোর বিধুস্তদ। (১৮৩) 
চরণটা ছাঁড়। উভয় পদের মধ্যে আর কোন 

সাঁদৃশ নাই। গোবিন্দদাম বলিতেছেন__পাঁমান্ত ভ্রমর, 
চকোঁর ও রাঁছর কথ! কি বলিব, যেখানে কৃষ্ণের মনেই 

ভ্রম হয়, সেখানে বুদ্ধিহীন অন্য জীবের কথ কি বলিব? 
বিচ্যাপতি স্ুন্দরীকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, চাদের কলঙ্ক 

আছে, তুমি নিষ্ষলঙ্ক, স্থতরাং তোমাকে ঠাদচুরির দায়ে 

প্রহরীর ধরিবে না। গোবিন্দদীস বলেন-হ্থন্দরি ! 

তোমার কি অসম্ভব প্রতাপ! তুমি ভ্র-কম্পন করিয়া 
কটাক্ষশর নিক্ষেপ করিলে যিনি হাতে গিরি ধারণ 

করিয়াছিলেন, তাহার মতন বীরের হৃদয়ও কাপিয়! 

উঠে। 

(২৯) 

ভাঁড-ধনুয়া কিয়ে  স্ুতন্থ ধুনায়সি 

যু শরে গিরিধর কাপ। 



গোবিন্দদাসের যুগ 

বিষ্ভাপতি প্রথম সঙ্গমভীতাঁর বর্ণনা করিয়া অনেকগুলি 
পদ রচন। করিয়াছেন। তাহার রাধার সবে বয়ঃসদ্ি 
হইয়াছে; সে সখীকে অনুনয় করিতেছে যে, তাহাকে 

যেন কানাইয়ের কাছে ছাড়িয়া দিয়া সখীর] চলিয়া! ন। 
যান। 

কু নহি স্থনিএ স্থরতক বাত। 

কৈনে মিলব হম মাধব সাত ॥ (৬৭৩) 

কিন্ত সখীর! তাহার কথায় কান দিল মা। সেবেচার! 
কৃষ্ণকে বাধ। দিয়া 

নহি নহি কহই নয়ন ঝর লোর। 

সৃতি রহলি রাহি সয়নক ওর ॥ 
কিন্ত এ অবস্থায় বিদ্যাপতির কৃষ্ণ-_ 

আলিঙ্গএ নীবিবন্ধ বিচ খোরি। 

আর গোবিন্দদাসের কৃষ্ণ অনুরূপ অবস্থাতে জোর করিয়! 

সম্ভোগ করিতে উদ্যত হইয়াও পাবিলেন ন।। 

“ শৃতলি ভীত পুতলি সম গোরি। 
চিত নলিনী অলি রহত আগোরি ॥ 

গোবিন্দদা কহই পরিণাম । 
রূপক কৃপে মগন ভেল কাম ॥ (২৮১) 

রাধা ভীত হইয়া জড় পুতুলের মতন শুইয়। রহিলেন, আর 
কৃষ্ণ পটে আকা নলিনীর উপর ভ্রমর যেমন করিয়। 

আলগোছে বসিয়। থাকে তেমনি রহিলেন। কবি 

পরিণামের কথ। বলিতেছেন--সম্োঁগ হইল ন1;) কেনন। 
রূপ দেখিয়া কৃষ্ণ এতই বিমুগ্ধ হইলেন যে, বোধ হইল 

যে কঙ্ যেন রসের কৃপে ডুবিয়া গিয়াছে। 
_ €গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির কাছে খণী বটে, কিন্ত 
বিগ্যাপতি প্রায়শঃই বহিমু'খী, সৌন্দর্যের আকর্ষণে তিনি 
চঞ্চল, আর গোঁবিন্দদাস অনেকটা অস্তমুধী__ভাবের 

আবেগে তিনি স্থির ও গম্ভীর । গোবিন্দদাল অল্প একটু 

বলিয়া পাঠককে বাঁকীট] কল্পনা, করিয়া লইতে বলেন। 

ণনিশসি নেহাঁরসি ফুটল, কদশ্ব' (১৯১)--এই ছোট্ট 
কথাটিতে রাধার অন্তরের সমস্ত অন্রাঁগের প্রচণ্ড আবেগ 

প্রকাশ কর। হইয়াছে । রাঁধ! প্রন্মুটিত কদম্বের পানে 
দীর্ঘনিঃখবাস ফেলিতে ফেলিতে তাকাইয়৷ থাকেন। 

ঙ১ 

(৬৭৪) 

৪৮১ 

কদম ফুল ফুটিয়াছে, কদম গাছের তলায় কষ দাড়াইয়া 
আছেন, তাহার পানে চাহিয়। বাধার এমন বোমাঞ্চ 

হইল যে, মনে হয় যেন তাহার গায়েও বুঝি কদম ফুল 
ফুটিয়াছে--এই অবস্থার পর ঘরে আসিয়। শুধু দীর্ঘনিংশ্বাস 
ফেল। আর বাড়ীর উঠানের কধমগাছের দিকে তাঁকাইয়! 
থাক। ছাড়া আর কি উপায় আছে? 

ছুই একটি কালির আচড়ে অপূর্বব চিত্র অঙ্কন করিতে 
গোবিন্দদাঁস যেন সিদ্ধহস্ত ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের ভাব 

বণন। করিতে যাইয়া কবি লিখিয়াছেন-_ 

সঘনে রোদন »ঘনে হাস। 

আনহি বরণ বিরস ভাম॥ 

নিবিড় প্রেম-সিন্ধুয়া ॥ (১৫) 

প্রভূর কখনও সশব্দে রোদন, কখনও জোবে জোরে 

হাঁসি । এই কথ! বলিয়াই কবি বলিতে ছেন--"আনহি বরণ” 

তিনি খিবর্ণ হইয়। যান, গভীর দুঃখের সহিত কথ! বলেন-_ 

এসব দেখিয়া মনে হয় যেন তিনি বিশাল প্রেমসিদ্ধু । 

নানারকমের ভাবন্ধপ রত্ববাজি এ সিন্ধুর মধ্যে লুকাইয়! 
আছে। মাঝে মাঝে তাহ। প্রকটিত হইয়া জনগণকে 

বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করে। এ ছবিটি আরও উজ্জল হইয়াছে 

যখন গোবিন্দদাস প্রভুর ভাব বর্ণন। করিয়। বলিতেছেন-- 

নটন ঘটন ভৈ গেল ভোর । 

মুকুন্দ মাধব গোবিন্দ বোল ॥ 
রোয়ত হমত ধরনি খসত 

শোহত পুলক পাতিয়। ॥ (১৭) 

রাঁসের স্থপ্রসিদ্ধ পদ “বিপিনে মিলল গোপ নারি, 

ইত্যাদিতে (৫৫৬) দেখি কৃষ্ণ মজ! দেখিবার জন্য গোপী- 

দিগকে-_ 
পুছত সবক গমন খেম। 

কহত কীয়ে করব প্রেম ॥ 

ব্রজক সবহু কুশল বাত 

কাহে কুটিল চাহনি ॥ 

তোমাদের এই বনে আসিতে কষ্ট হয় নাই তে! ? তোমর! 

কি জন্ত আসিয়াছ? তোমাদের জন্ত আমি কি করিতে 

পারি বল (৬196 ০81] ৫০ 6০: 50৩, 25509505 )1? 



৪৮২ 

ব্রজের সব কুশল তে।? (ব্যঞ্না এই যে--সেখানে কোন 

বিপদ্ হওয়ায় কি তোমর1 রাত্রিকালে এই বনে ছুটিয়া 

আসিয়াছ?) এ পর্য্যস্ত ভাগবতের অনুবাদ । কিন্তু কথা 

নাই, বার্ড নাই ঈহদ জরা খদিনেন_ 
কাহে কুটিল চাহনি ।, 

এই আটটা অক্ষরে যে ভাব কবি প্রকাশ টি রা 

তাহা আট পুষ্ঠাতেও ব্যাখ্যা কর] যায় না। কৃষ্ণের এরকম 

উদাপীনের মতন ভন্্রতীস্থচক কুশল প্রশ্নে গোপীর! 

মনে মনে খুবই চটিয়া গিম়াছেন। ঘরের বৌ, ঝি, 
রাঁত্রিবেলায় গৃহকর্ম করিতেছিল, মুরলীর ধ্বনির দ্বারা 
আহ্বান করিয়।! আনিয়। একি ছলন1 ৷ সেই জন্য তাহাদের 

“কুটিল চাহনি । এই ভাবটা গোবিন্দদাসের মৌলিক। 
কেন কৃষ্ণ ওরূপভাঁবে কথাঁবার্ত! বলিলেন তাহাও কবি 
একটা বিশেষণ প্রয়োগ করিয়! বুঝাইয়। দিয়াছেন-_ 

নিরখি বয়ন পুছত বাত 

প্রেম-সিদ্ধু-গাহনি । 

“বাত” ব। কথাবার্তার বিশেষণ “প্রেমসিন্ধু-গাঁছনি'__ 

প্রেম-সিক্কৃতি অবগাহন-তুল্য। গোপীরা তাহাকে 

কতখানি ভালবাসেন তাহাই বুঝিবাঁর জন্য যেন তাহাদের 
অন্তরের প্রেমপমুত্রের মধ্যে নাঁমিয়া৷ দেখিতেছেন উহা 

কতটা গভীর । কিন্তু সত্যই সে প্রেম সমুদ্রের মতন 
অতল। অল্পকথায় ছবি আকার আর একটা দৃষ্টান্ত 

লওয়া যাঁক মথুরাঁয় যাইবার পূর্বরিনের মিলনের সময় 

শ্রীকৃষ্ণের ভাব হইতে । রাধা. সধীকে বলিতেছেন, কাল 

যখন কানাইকে “নিরমদ নয়ন বয়ন করু হেট” (৬১৮ )-- 

উল্লাসহীন নয়নে অবনত মুখে অবস্থিত-_দেখিলাম তখন 
ভাবিলাম আমার উপর কোন কারণে বুঝি মান করিয়াছে। 

তাহাকে আমি হাসিয়! হাঁসিয়। কত সাধিলাম। কিন্ত 
তাহাতেও তাহীর বিষণ্নতা ধখন দূর হইল না৷ তখন স্পষ্ট 
করিয়। জিজ্ঞাসা করিলাম তোমার কি হইয়াছে? 

পুছইতে কহ গদ গদ আধ বোল । 
ঢর ঢর নয়ন হেরি মুখ মোর॥ 

নিবিড় আলিঙ্গনে রহ পুন ধন্দ। 

দর দর হৃদয় শিথিল তুজবন্ধ ॥ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

শ্ীক্ণ জানেন যে, প্রেমের এই কল্পলোক ছাড়িয়। কাঁল, 
তাহাকে মথুরায় যাইতে হুইবে। অসহৃ ছঃখে তাহার 
বাক্য রুদ্ধ হইল) নয়নে অশ্রধার! বহিল, হৃদয় কম্পিত 
হইল ও প্রিয়াকে আলিঙ্গন করিতে যাইয়াঁও তাহার বাহ 
ছুটা শিথিল হইয়৷ গেল। আমরা এযুগে মন্তাত্বিক 
বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস পড়িতে অভ্যন্ত। এক একটি 
মনের ভাব বর্ণনা করিতে যাইয়া লেখকের! পাতার পর 
পাতা লিখিয়া যাইতেছেন দেখি। আর গোবিন্দদাঁস 
দুই একটি শব্দে কি নিপুণ মনোবিশ্গেষণ কবিয়াছেন ! 

সেকালের রীতি অঙন্গসরণপূর্বক কবি অন্ুপ্রাসের 
অক্জন্র প্রয়োগ করিয়া চিত্রগীত রচনা! করিয়াছেন। 

ত্রয়োদশ ব। চতুর্দশ শতাব্দীর বৃহচ্ধন্মপুরাঁণে এক্ধপ পদের 
ছুই একট! নমুন। ধৃত হইয়াছে ; ঘথা__ 

কেশব কমলমুখীমুখকমলং 

কমলনয়ন কলয়াতুলমমলং 

কুপ্নগৃহে বিজনেইতিবিমলম্। 

কমলনয়ন কেশব! কমলমুখীর কমলমুখ, যাহা অমল ও 

অতুলনীয়, কুঞ্জগৃহে গিয়া দেখ । 

রমিকেশ কেশব হে 

রসসরসীমিব মামুপয়োজং 
রসমিব বননিবহে। 

রসিকদের রাজা হে কেশব, রসে অবগাহনের জন্য 
আমাকে রসসবশীরূপে ব্যবহার কর। শ্রীরূপ গোস্বামী 

স্তবমালায় লিখিয়াছেন-_ 

ধরে ধরাধরধরং ধারাধরধুরারুধি 

ধীরধীরাররাধাধিরোধং রাঁধাঁধুবং ধরম্। 
রাধা ধরে অর্থে গোবর্ধন পর্বতে ধরাধব্রধর অর্থাৎ 

গিরিধারীকে আরাধনা! করিয়াছিলেন । সেই বাঁধা 

ধীর অর্থাৎ স্থিরমতি। তিনি পুজা করিয়াছিলেন 
কেন? ন' মানসিক ব্যথ। নিবারণের জন্য । গোবর্ধন 

পর্বত কিরূপ? না, ইন্দ্রপ্রেরিত মেঘদের উপদ্রব যেখানে 

বন্ধ হুইয়াছে। 
প্রীরূপের পদ্মবন্ধ চিত্রগীতটী এই__ 



গোবিন্দদাঁসের যুগ 

কলবাকাস্দালোক কলোদারমিলাবক। 

কবলাগ্তাডূতানৃককমুতাভীরবালক॥ 
/গ্োোবিন্দদাসের মতন এত বেশী অন্ুপ্রাসের প্রয়োগ 
সন্ত কবি করেন নাই। সাহিত্য-পরিষদের পুথিতে 
.১৯* সংখ্যক) গোবিন্দদাসের ২৩টী পদ দিয়া গ্রস্থের 
নামকরণ কর] হইয়াছে “চিত্রগীত” । পদকল্পতরুতে কবির 
২৭টী অন্ুপ্রাসের পদ আছে। আমি বিভিন্ন পুথি হইতে 

ঠাছার এইরূপ ৩৫টী পদ সন্কলন করিয়াছি । অস্থপ্রাসের 
ধ্য দিয়াও কবি যেভাবে বিরহের চিত্র আকিয়াছেন 

চাহ! বিন্ময়কর । দৃষ্টান্তত্বপূপ-_ 
খিতি তলে শৃতলি বালা 
খণ্ডিত মোতিম মালা । (১২০) 

ইত্যাদি পদটী দেখা যাইতে পারে। ইহার এক একটী 

রুপে এক এক ছবি। 

খেনে থেনে তুয় গুণ গায়ে। 

খপুর কপুর নাহি ভায়ে ॥ 
খলয় বলয় ছুহ' হাত। 

খেদ সহই না জাত। 

খিনতহ্গ তনিক নিশাস। 
খোঁজত গোবিন্দদাস ॥ 

চখনও কখনও রাধা তোমার গুণগান করেন। শ্রীরুষ্ণের 

এনে হইতে পারে যে, তাহা হইলে রাধা তো মনের 

স্থখেই আছেন-নইলে কি গান বাহির হয়? তাই 
কবি পরের চরণেই বলিতেছেন যে, তাহার আর স্তপারি 

ও কপূৃরে রুচি নাই। গোবিন্দদাসের বাঁধা পান খাইতে 
খুব ভালবাদিতেন- ভোঁরবেল। কুঞ্জ হইতে বাড়ী ফেরার 
সময়ও তিনি পান খাইতেন। আর এখন সেসব কিছুই 
ভাল লাগে না। ভাল লাগ! না লাগা তো! মনের কথা। 

তাহার দেহ নিশ্চয়ই হবস্থ আছে। এই আশঙ্কা দূর 
করিবার জন্ত কবি তাড়াতাড়ি বলিতেছেন-_না, না, তিনি 

এত কৃশ হইয়াছেন যে, হাতের বাল! খুলিয়া পড়িতেছে। 
তিনি এমন খে বা! বিলাপ করিতেছেন যে, তাহা আর 

কানে শোনা যায় না। অমন ছূর্ববল শরীরে এত বিলাঁপ 

করা তে৷ ভাল না। তাই কবি তাহার নাকের কাছে 

৪৮৩ 

হাত লইয়! যাইয়! পরীক্ষা করিতেছেন তাহার শ্বাস 
বহিতেছে কিনা । তিনি অনেকক্ষণ অনুভব করিয়া তবে 
দেখিতে পাইলেন যে, অল্প একটু শ্বাস মুছুভাবে 
পড়িতেছে। 

কবি শুধু ছুঃখের চিত্র অঙ্কন নহে, ঠাট্রা-বিদ্রপেও 
সিদ্ধহত্ত। কবিকম্ণ যেমন ভাঁড় দত্ত ও মুরারি শীলের 
চরিত্র অঙ্কন করিয়। অমর হইয়াছেন, গোঁবিন্দদাস তেমনি 
পেটুক ব্রাঙ্গণ মধুখ্লের চবিজ্র ছুই চারিটা শবে বর্ণনা 
করার জন্য অমরতার দাধী করিতে পারেন। মুচ্ছকটিকে 
দেখি ত্রাঙ্গণ পৈত দিয়া মাপিয়া শিধ কাঁটিতেছে। 
আর গোবিন্দদাসের মধুমঙ্গল-- 

মধু-গুড়-লোভিত বাউল চীত। 

বন্ধক দেই যজ্ঞোপবাত ॥ 

মিষটদ্রব্য খাইতে না! পাইলে, অপ্রমঙ্গল তাহার যজে।- 

পবীত বাঁধা দিয়। কড়ি জুটাইয়া মধূ বা গুড় 

কিনিতে প্রস্তত, কেনন। সে বাঁউলচীত-_পাগলাটে 

ধরণের । তাহাঁর চলন বিচিত্র, বলনও অঞ্ুত। কবি 
বলেন-__ 

চলইতে চরণ পড়য়ে তিন বন্ক। 

ভালে কলম্িত কালিনি' পন্থ ॥ 

কহইতে বদনে করত কত ভঙ্গ । 

নাচত সঘনে বাজা ওত অঙ্গ ॥ 

তাঁহার চাঁলচলনও আশ্চম্যজনক, কেনন। তাহাকে 

ভালবাসা দেখাইলেও সে গালি দেয়__ 

কতিভ' ন। পেখিয়ে এছন চালি। 

করইত প্রীত দেই দশ গালি ॥ 

এত দোষ সত্বেও কবি রুষ্ণের সখ| মধুমঙ্গলের “দিজপায়ে 
কয়ল লাখ পরণাঁম” (৬১)। শ্রীনপ ও রথুনাথদাপ 

মধুমঙ্জলকে বিদৃঘকরূপে অঞ্ন করিয়াছেন বটে, কিন্ত 

এই ধরণের ছবি গোবিন্দদাসের একেবারে নিজস্ব । 

শ্রে্ঠ কবির শুণু ভাষা সন্বদ্ধেই নিরন্কুশ নহেন, তাব 

সম্বম্বেও। প্ররুষ্খ 'গোপীশতকেলিকার' বলিয়। প্রসিদ্ধ । 

ীন্ভাগবতে তাহাকে 'আত্মন্যবরুদ্ধমৌরত” (১০৩৩।২৬) 
বল! হইয়াছে। আর গোবিন্মদালের শ্রীরাধা! তাহাকে 



৪৮৪ 

সাময়িকভাবে ক্লেব্যপ্রাপ্ধ বলিয়া! উপহাস করিয়াছেন। 
রাধা সারারাত্রি শ্রীক্ের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া ছিলেন, 
কিন্ত শরীক আসেন নাই। সকালে তিনি আসিয়া 

উপস্থিত হইলেন। ত্তাহাঁর দেহে সম্তোগের কোন চিহ্ন 

দেখিতে না, পাইয়! শ্রীরাঁধ। তাহাকে বিদ্রপ করিয়া 
বলিতেছেন- তুমি তো রৃতিরণে পণ্ডিত বলিয়। খ্যাতি লাভ 
করিয়াছ, কিন্ত এখন তোমার বেশভৃষা একটুও বিপর্ধ্যস্ত 

দেখিতেছি না, অথচ আলস্তে ঘন ঘন হাই তুলিতেছ। 
তাই অন্মীন করি যে, বৃথাই রাত্রি জাগিয়। কাটাইয়াছ__ 

কামিনীর সঙ্গ ঘটে নাই। 
রতিরণ পণ্ডিত বেশ অখণ্ডিত 

ঘন ঘন মোড়সি অঙ্গ। 

তে অন্ুমানিয়ে বেকত উজাঁগার 

বিঘটিত ভামিনি-সঙ্গ ॥ 

এই পদাংশের অন্য অর্থও কর] সম্ভব, কিন্তু ইহার পরে 

বাধ! যখন বলিতেছেন-_ 
যো৷ পরবঞ্ধচক বিহি তাহে বঞ্চউ 

ছুরজন দেখি ন। দেখ। 

তখন উপরে আমরা যে অর্থ লিখিয়াছি সেই অর্থই যে 

চিক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। 
এ, গোবিন্দদাসের রাধ। বিদ্রপে অতিশয় হুদক্ষা। তিনি 

শ্রীকৃষ্ণের নিকট এক দুতীকে পাঠাইয়াছিলেন। সেই 
দূতী যখন ফিরিয়া আপিলেন, তখন তাহার হাঁবভাঁবে 

চালচলনে বাঁধা বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, শ্রীরুষ্ণের 

সঙ্গে তাহার সভোগ ঘটিয়াছে। এ দৃতীকে বাঁধা 
বলিতেছেন-্ুন্দরি, তুমি যেন আর (কষ্ট করিয়া) 

কান্র খবর বলিতে বদিও না । তোমার মুখ দেখিয়াই 
তাহার সব দুঃখের কথ বুঝিতেছি, স্থুতরাঁং কথ। দিয়া 
আর ব্যক্ত করিয়া কি হইবে? তিনি ভ্রমবের মতন 
সকল কুহ্ুমেই রমণ করেন, আর আমি তে গ্রাম্য 

নারীমাত্র । কি শক্তি আমার আছে যে তাহাকে একনিষ্ঠ 

করিব? ত্ীহার চালচলন তো আমার জানাই ছিল, 
কিন্ত তুমি আমার প্রাণের মতন প্রিয় বলিয়া তোমাঁকে 
দিয়া আমার আত্তি জানাইয়! পাঠাইয়াছিলাম। 

গোঁবিন্দদাঁসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

এ ধনি জনি কহ কাশ্ুক সনেশ। 

বেকত তুহাৰি মুখ কহই সবহ' দুখ 
কী ফল বচনবিশেষ ॥ 

যো ষটপদসম সবহু কুস্থমে বম 

হম তাঁহে এ হেন গঙাবি। 

জানি তিহ্বিক হ্থধি আরতি পাঠাওলু 
তো! হেন প্রাণ-পিয়ারি ॥ 

তারপর আর একটু স্পষ্ট করিয়! রাধা বলিতেছেন-_-আহ 

আমার জন্য তোমার কত কষ্ট হইয়াছে। তোমার 
অধর ভ্রমরে দংশন করিয়াছে, তাই চোখ দিয়। জল 
বাহির হইয়াছিল বলিয়। তোমার কাঁজল ধুইয়। গিয়াছে। 
তোমার অনেক পথ যাইতে হইয়াছিল, তাঁই পথশ্রমজনিত 

ঘর্মে তোমার মুখের অলকা তিলক মুছিয়।৷ গিয়াছে। 

কৃষ্ণের খোজে তোমাকে কদমের কুগ্ডে যাইতে হইয়াছিল, 

সেখানে কত কাঁটা, তাঁরই ছুই চারিটী তোমার বুকে 

লাঁগিয়াছে; তাই কষ্টে তোমার দেহের জ্যোতি আমার 

মতন ম্লান হইয়াছে। 
এ তুয় অধর ভ্রমর পয়ে দংশল 

লোরে কাজর ঝরি গেল। 

জাঁনলু পন্থ ছরম জলে ধোয়ল 

অলক তিলক দূরে গেল॥ 
নীপ নিকুঞ্ কণ্টক হিয়ে লাগল 

ঝামর ভেলহি জ্যোতি। (৪৫১) 

বিদ্যাপতির একটী কবিতার (৮৪) ভাবার্থের সঙ্গে 
উপরিলিখিত কবিতার খাঁনিকট। মিল দেখা যায়। 

বিদ্কাপতি বলিতেছেন, “দুতি সরূপ কহবি তু মোহে-_ 
তুমি আমাকে ঠিক করিয়! বল তো।। আমি নিজের কাজে 
তোমাকে সাজাইয়। পাঠাইলাম। মুখে তাস্থুল দিয়া তোমার 
অধর ন্ুরঞ্চিত করিয়া দিয়াছিলাম, তাহা ধূসর হইল কেন?” 
“তোমার গুণ বলিতে রসনা চালাইতে হুইল, তাই মুখ 

মলিন হইয়া গেল।” “আমি নিজের হাতে তোমার সী'খি 
সাজাইলাম, তাহ এমন বিশ্রী হইল কিরূপ?” “তোমার 

জন্য নায়কের পায়ে পড়িতে হইল, তাই কেশ আলুথালু 
হইল।* “বিন! পরিশ্রমেই তোমার বুক ধক ধক করিতেছে, 



গোবিন্দদাসের যুগ 

ঘন ঘন দীর্ঘস্বাম ফেলিতেছ।* “তোমার কথা তাহাকে 
বলিয়া তাহার কথা তোমাকে বলিতে তাড়াতাড়ি 

আসিতে হইয়াছে ।” “নিজের বপন দিয়া তাহাঁর বসন 
লইয়া আমিলে, এ তোমার কেমন ব্যবহার?” “গিয়াছিলাম 
কিন। তাহা দেখাইতে তাহার কাপড় আনিয়াছি।” 

উভয় কবিতা তুলনা! করিলে দেখ! যাইবে যে, 
গোবিন্দদাসের শ্লেষ-বিদ্রপ কতট। মর্শম্পর্শী, এমন কি 

মন্মাস্তিক। 

গোবিন্দদাঁসের শ্রীরাধা যেমন বিদ্রপে পারদশ্রিনী, 
তেমনি গাভীর্যে অটল। তিনি শ্রীকৃষ্ণের বহুবল্লভত্্ 

দেখিয়া মনে মনে চটিয়াছেন, কিন্তু বাহিরে তাহ! প্রকাশ 

করিতেছেন ন1। শ্রীরু্চ চোখের জলে ভাপিয়। তাহাকে 

অনুনয় করিতেছেন । তিনি একটা কথাও বলিতেছেন 
না। শেষে শ্রীরুষ্ণের অন্থুনয়ে অস্থির হইয়া ইঙ্গিতে 
বুঝাইতেছেন ঘে তিনি মৌন অবলম্বন করিয়। শঙ্করব্রত 
পালন করিতেছেন, স্থতরাং শ্রীরুষ্ককে অঙ্গ ছুইতে দিতে 
পারেন না। তাই তাহার কাঁদিয়। কি ফল? 

শঙ্কর বরতে আজু পরবেশলৌ 

দারুণ গুরুজন রোল। 

অতয়ে সে সরম পরশ বিহি বাঁধল 

কী ফল নয়নহি লৌল ॥ (৪৪৫) 

শরীক একটী মাল পরাইয়া দিতে গেলেন, কিন্তু রাধা 

ননদি বকিবে দোহাই দিয়! তাহাঁও লইলেন না। শেষ 
পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের সকল চেষ্টা বিফল করিয়া দিয়া তিনি 

বলিলেন-_-“কর-সঙ্কেত কত" সমুঝাঁওব”--ইপারাঁয় আর 

কত তোমাকে বুঝধাইব? আমরা দেখিতেছি এখানে 

শ্রীরাধার কৌশলময় প্রত্যাখ্যানে শ্রী কিরূপ অপাস্থ 

হইলেন । এখানে রাঁধা কষ্ণকে বকিতেছেন না, কিন্ত 

এমনভাবে তাহাকে এড়াইয়। যাইতেছেন যে, তাহার চেয়ে 

বোঁধ হয় ভৎপসন!। করাও শতগুণে ভাল ছিল । 

গোবিন্দদান শ্রীরাধাকে কখনও লাম্যময়ী, কখনও 

ছলনাময়ী, কখনও প্রেমে আত্মভোলা, আবার কখনও 

অসমসাহসিক। করিয়া আকিয়াছেন। অনন্যসাধারণ 

বৈচিত্র্যই যেন তাহার চরিত্রের মূলমন্তর। শরীফের সঙ্গ 

৪৮৫ 

যখন তাহার প্রথম প্রথম দেখাশোন1, তখন কখন তিনি_- 
চকিত চমকি চলি যাই 

আবার কখন 

পদ দুই চারি চলই বর নায়রি 
রহই নিমিথ শর জোরি। (২৩*) 

শরীরুষ্ণকে দেখিয়া একটু দ্রতবেগে চলিয়। যাইয়। আবার 
স্থির হইয় ধাঁড়াইয়া শাহার প্রতি কটাক্ষপাত করেন। 
সে কটাক্ষ কেমন ?-_ 

বিষম-বিশিখ শর অস্তর জর জর 

সরবস লেয়লি মোরি। 
আবার অন্যদিন শ্রীরুষ্ণকে পথের মধ্যে দেখিয়। বাঁধা__ 

বিহসি রহলি ধনী গীম মোড়াই। (২৫০) 

তিনি একটু ম্মিতহাস্য করিয়! গ্রীব। বাকাষইটয়। রহিলেন। 

এরূপ করার উদ্দেশ্য অবশ্ট চলিতে চলিতে মুখ ফিরাইয়1 
শ্রীকুষ্ণকে দেখ।। কখন কখন রাধ। একটু বেহায়! হইয়া 
দৈহিক সৌন্দধ্য দেখাইয়া ও শ্রীরুষণকে বিমুগ্ধ করেন। 

কেশ পসারি যবহু তুহু আছলি 
উরপর অন্বর আধা। 

সে। সব ম$রি কান ভেল আকুল। (২৫৪) 

রাঁধা কিন্তু প্ীকুষ্ণকে হুলাইতে যাইয়া নিজেই মজিলেন। 

এমন মজিলেন যে, তাহার দেহে সব সময় পুলক 
লাঁগিয়াই আছে, আর কানে মুরলীরব ছাড়! আর কিছুই 

প্রবেশ করে না। এই ভাবটা বৈষ্ণব-সাহিত্যে নৃতন নহে, 
কিন্ত গোঁবিন্দদাস যে ভাষায় ইহ! প্রকাশ করিয়াছেন 
তাহা অতুলনীয়। 

রূপে ভরল দিঠি মোঙরি পরশ মিঠি 
পুলক না তেজই অঙ্গ । 

মধুর মুরলী-রবে শ্রুতি পরিপূরিত 

ন। শুনয়ে আন পরলঙ্গ ॥ 

সজনি অব কি করবি উপদেশ। 

কাচ-অনরাগে মোর তন্থ মন মাতিল 
ন। গুণে ধরম-ভয় লেশ॥ 

রাঁধার ভাঁব-বিহবলত। দেখিয়া! তাহার গুরুজন তাহাকে 
তিরম্কার করেন, স্বামী তঙ্জন করেন, কিন্তু তাহাতে তয় 



৪৮৬ 

পাওয়া দূরে থাকুক তিনি হাসি সম্বণ করিতে পারেন 
না। 

গৃহপতি-তরজনে গুরুজন-গরজনে 

অন্তরে উপজয়ে হান। (২৬৭) 

রাঁধ! মনে মনে শ্রীকষ্জেরই । নামে মাত্র যে ত্বামী আছেন, 

তিনি কেবল গৃহপতি, দেহের ব। প্রাণের ঈশ্বর নহেন। 

তাই বাধ! সেই গৃহপতির শব্ধ পাইলে যেন চমকিয়! উঠেন, 

তাহার পানে একবার ফিরিয়াও তাকান না; তিনি 

জানেন না পর্ধ্যস্ত সে কাল কি ফর্সা । 

শুনইতে চমকই গৃহপতি বাঁব। 

তুয়। মঞ্জির-রবে উনমতি ধাব ॥ 
নাহ না চিহই কাল কি গোর। 

জলদ নেহাঁরি নয়নে ঝরু লোর ॥ (১৮৯) 

খামী যে ঘরে শয়ন করেন, সে ঘরের বারান্দায় 

পর্যন্ত রাধা পা দেন ন--ম্বামিক শয়ন-মন্দিরে নাহি 
উঠই; 

তত্বতঃ শ্রীরাধ। শ্রীকৃষ্ণের হলাঁদিনী শক্তি । শুধু রসপরি- 
পুির জন্য তাহাকে পরকীয়। বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। 
ইহাই গোস্বামীদের সিদ্ধাস্ত। উজ্জলনীলমণিতে পরকীয়! 
ভাঁবের মাধুর্যের তিনটী কারণ দেখান হইয়াছে :(১) পতি 
ও অন্যান্ত পরিজনের। বাঁধ! দেওয়। সত্বেও নাঁয়িক। অনুরাগ- 

বশে মিলিত হন ( ভাগবতের রাঁসলীলায়_-তা বার্ধ্যমাঁণ। 

পতিভিত্রাত্বন্ধুভিঃ ), (২) প্রচ্ছন্ন কামুকত্ব, (৩) উভয়ে 
উভয়ের নিকট ছুর্লভ। কিন্তু কৃষ্ণদাম কবিরাজ সাবধান 

করিয়। দিয়াছেন-_ 

পরকীয়] ভাবে অতি রদের উল্লাম। 

ব্রজ বিনা ইহার অন্থাত্র নাহি বাস ॥ 

শ্রীযপও বলেন যে, উপপতিত্ব যে হেয়-_লঘুভাব, তাহা 
গ্রাকত নায়ক সম্বন্ধে প্রযোজা, শ্রীকৃষ্ণ সন্বদ্ধে নহে। 

গোবিন্দদাসের রাধ] বিষ্ভাপতির রাধার মতনই 
অভিসার-ব্যাপারে অলম সাঁহস দেখাইয়াছেন। বিষ্ভাপতির 

বাধা জ্যোৎ্ারাত্রিতে অভিসারে যাইবার সময় 
বলিতেছেন, আমি যখন কথ! দিয়াছি তখন সক্ষেতস্থানে 

ষাইবই ; 'জইও সগর গগন উগত সহসে সহসে চন্দা'_ 

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 

যদিও সমস্ত গগনে লহম্্র সহমত চন্দ্রও একসঙ্গে উদ্দিত 

হয়। লোকের নিন্দার ভয় আমি করি না-_ 

ন। হম কাহুক ভীঠি নিবারবি 
ন হম করব ওতে। (৯৫) 

গোবিন্দদাসের বাধা আরও অধিক অগ্রসর হইয়। 

দিন-ছুপুরেই অভিনারে যাইতেছেন-_ 

মীথহি' তপন তপত পথ-বালুক 
আতপ দহন বিথার। (৩৬৯) 

মাথার উপরে প্রচণ্ড রৌদ্র, আর নীচে উত্তপ্ত বালুকা, 
চারিদিকে যেন আগুনের ঝলক। তাহারই মধ্যে বাধা 

অভিসারে চলিতেছেন-__. 

গুরুজন-নয়ন-পাশগণ-বারণ 

মারুত মণ্ডল ধূলি। 

গুরুজনের৷ তাহাকে চোখে চোখে রাখিয়াছিলেন-_যেন 

পাশ দিয়া বীধিয় রাখিয়াছিলেন ; কিন্তু একটা ঘৃণি হাওয়। 
উঠাঁতে তাহাদের চোখে ধূলি পড়িল, আর সেই স্থযোগে 
এ ঘৃণি হাওয়ার তাঁগুবের মধ্যেই রাধা অভিপারে বাহির 

হইয়! গেলেন। তাঁই কবি বলিতেছেন-_ 

হবি হরি প্রেমক গতি অনিবাঁর। 
বিছ্যাপতির বর্ষাভিসারের চিত্র অত্যন্ত মনোরম । 

রয়নি কাজর বম ভীম ভূজঙ্গম 

কুলি পরএ ছুরবার । 

গরজ তরজ মন রো বরিম ঘন 

সংশয় পড় অভিসার ॥ (১০৪) 

রাত্রি এমন অন্ধকার যে, মনে হয় যেন তমিআ্রা উদ্দগিরণ 

করিতেছে । পথে ভীষণ সর্প, দুর্বার বজধ্বনি হইতেছে, 
মেঘ যেন রোষে তর্জন-গঞর্জন করিতেছে । ইহার মধ্যে 

অভিসারে যাঁওয়। খুবই কঠিন । কিন্তু বাঁধ! তবুও বাহির 
হইলেন । তাহার পা সাপে জড়াইয়। ধরিল। তিনি 

ভাবিলেন ভালই হুইল, পায়ের নৃপুরে আর আওয়াজ 
হইবে না। অবাক হইয়। সখী জিজ্ঞ/স। করিতেছেন-- 

ঠিক করিয়। বল তো! ুমুখি, তোমার প্রেমের সীমা কত 
দুর? 



গোবিন্দদাঁসের যুগ 

চরণ বেট়িল ফণি হিত মানলি ধনি 
নেপুর ন করএ রোর। 

হুমুখি পুছণ্ড তোহি সরূপ কহসি মোহি 
সিনেহক কত দুর ওর | 

অন্ত একটা পদে (৩৩২) বিদ্াঁপতি লিখিয়াঁছেন-_ 

দেখি ভবন ভিতি লিখল ভৃজগপতি 

জন্থ মনে পরম তরাসে। 

সে স্থবদনি করে ঝপইত ফণিমণি 

বিহসি আইল তুঅ পাসে ॥ 
ইহাঁর অবিকলপ্রতিধ্বনি করিয়। গোবিন্দদাঁস লিখিয়াছেন-_ 

ভীতক চীত ভূজগ হেরি যে! ধনি 

চমকি চমকি ঘন কাপ। 

অব আদ্ধিয়ারে আপন তঙ্গ ছাঁপই 

কর দেই ফণি-মণি ঝাঁপ। (৩৬৭) 

বাড়ীর দেওয়ালে সাঁপের ছবি আক থাঁকিলে যে সুন্দরী 

উহ! দেখিয়া কাঁপিয়া! কীাপিয়া চমকিয়া উঠে, সে আজ 

ঘন অন্ধকারে নিজের দেহ ঢাঁকিয়া৷ এবং হাত দিয়। সাঁপের 

মণি আবৃত করিয়। অভিসারে চলিয়াছে। প্রেমের চেয়ে 
বড় আর কিছুই নহে এ তত্বটী গোবিন্দদাম অতি 

সুন্দর রূপে ব্যাখ্যা কবিয়াছেন। রাঁধাঁকে তাড়াতাড়ি 

হরির কাঁছে যাইতে হইবে। অলঙ্কার তাহার ভাঁর মনে 
হইতেছে। তাই রাধা! সব অলঙ্কার পথের মাঁঝে ফেলিয়! 

দিয় নিজের গীন পয়োধরকেও গালি দিতেছেন। 

পরিহরি মৌলিক মালতি মাঁল। 
তেজল মণিময় গীমক হাঁর ॥ 

নব অঙ্গরাঁগ ভরম ভরে ভোরি। 

নিন্দয়ে পীন পয়োধর জোরি। (৩৫৮) 

সাধারণতঃ দেখ! যায় যে, নারী মুখ ফুটিয়৷ প্রেম 

নিবেদন করিতে চাহে না। যখন মর্শপীড়া নিতান্ত 
অসহনীয়, হয় তখনই সে প্রগ্ল্ভা হইয়া নিজের অগ্থরাগের 

কথা দয়িতকে বলে। এই রকম একটা প্রণয়-নিবেদনের 
অতুলনীয় পদে (২*৭) গোবিন্দদাস রাধার মুখ দিয়া 

বলাইয়াছেন_হে কৃষ্ণ! তুমি তে] বনে থাক, মুনিদের 
সঙ্গে তোমার অনেক নাদৃশ্ত (ছয়টা সাদৃশ্ত_-এ পদের 

৪৮৭ 

ব্যাখ্যায় পর্ব্য ), তাই ভোমার কাছে উপদেশ লইতে বনে 
আসিয়াছি। বল তে। কি করিয়া কামিনী কাম জয় 
করিতে পারে। তুমি ভাল করিয়া আমাকে বুঝাইয়া 
দাও, আকার-ইঙ্গিতে নহে। তুমি মুঝলীর কলধ্বনি 
করিয়। কি যেবল ভাল বুঝিতে পারি নাঁ, তুমি মুখের 
ভাষায় ও নয়নের ভাষায় বুঝাইয়া বল। 

মুরলিক সনে বুঝই নাহি পারিএ 
শয়মে বয়নে কহ বাণী। 

এর চেয়ে বেশী স্পষ্ট করিয়া কি আর ঞীরাধ। নিজের 
মনের ভাবটা বুঝাইতে পারেন? অন্য একটা পদে 
(৩২৫ ) বাঁধা মুরলীর প্বনি অনুসরণ করিয়া বনে আপিয়। 
মাধবকে বলিতেছেন- দেখ, আমার বূপযৌবন কিছুরই 
অন্নতা নাই, কিন্তু আমার বড় ছুঃখ যে-_ 

পতি অং ছুরমতি কুলবতী নারী । 
আমার পতি অত্যন্ত দুর্মতি, আঁর আমি কুলের নারী,তাই 
তাঁহাকে ছাঁড়িয়। দিতেও পারি না। অনেক পুণা ন| 

করিলে বিদঞ্চ নাথ হয় ন| | তুমি বলিয়। দিতে পার কোথায় 

কোন্ নিজ্জন স্থানে শিব-ছুর্খীকে পুজ। কর! যায়? কেননা, 

তাহাদের পূজা না করিলে পরজন্মে বিদগ্ধ নাথ লাভ 

করিবার মতন পুণ্য হইবে কি করিয়া? এত বলিয়াও 

রাধার বোধ হয় সনেহ হইল কুষ্ণ তাহার বাণীক্স বাঞ্না 
বুঝিতে পারেন না| তাই স্পষটতণ করিয়। বলিতেছেন-- 

আয়লে] দূর পুরব নিজ সাধে। 
একলি বোলি করুহ জনি বাধে ॥ 

আঁমার মনের বাঁসন| গোপন নিজ্জন স্থানে পুূজ। করিব-_ 

তাই মনসাধ পূর্ণ করিবার জন্য এত দূরে আদিয়াছি। 
একল! পাইয়। তুমি যেন আমার পৃজায় বাঁধা দিও ন। 

মেয়েদের 'না"র মানে ই" ভাহ। নিশ্চয়ই কৃ জানেন। 

গোবিন্দদাঁসের শ্রীকৃষ্ণ শ্ররূপের সংজ্ঞা অন্মারে 

রমিকেন্ত্রুড়ামণি। তিনি রাধার সঙ্গে মিলিত হইবার 

অন্ সুযোগ ন| পাইয়! নারী সাজিয়! আমেন (২১১)। 

সেচাতুরি সফল হইল না দেখিয়। তিনি যোগীর বেশ 

ধারণ করিয়া জটিলার বাড়ী যাইয়া রাধার কাছে ক্ষম। 

ভিক্ষা চাহিলেন (৪৮৫)। এসব ঘটন। বর্ণনায় গোবিন্দ- 



৪৮৮ 

দাসের বিশেষ মৌলিকতা৷ দেখা যাঁয় না । তাহার প্রতিভার 
বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি শ্রীরুষ্ণকে শ্রীবাধার প্রেমে পাগল 

করিয়া আকিয়াছেন। তাহার কৃষ্ণের “চম্পক দাঁম হেরি 
চিত অতি কম্পিত (২৫৫); কেনন! রাধার গায়ের রং 

চাপাঁর মতন। তিনি কাঞ্চববর্ণের যু'ই ফুল দিয় রাধার 

মৃত্তি অঙ্কন করিয়া! তাহ! আলিঙ্গন করেন। 
কাঞ্চন-যুখি কমল-ময় গোরি। 
নিরমই মুরতি যতন করি তোরি॥ 
তুয়৷ অচুভাবে আলিঙগই তায়। 

সে তঙ্গ-তাপে ভসম ভই যায় । (২২৬) 

কিন্তু রাঁধাকে ন। পাইয়া মাধবের বুকে এত জাল। যে, সেই 

যুই ফুলে আকা রাধা-মৃত্তি তাহার আলিঙ্গনে একেবারে 
ভন্ম হইয়া যায়। রাধার বর্ণ পীত, তাই কৃষ্ণ বুকের 

জাল! জুড়াইবার জন্য-_ 
শীতল পীত নিচোল। 

তোহারি ভরমে করু কোর ॥ (২২৭) 

রাঁধার সব কিছু তাহার কাছে প্রিয়। তাই যমুনার পথে 

বালুর উপর বাঁধার পদচিহ্ন তিনি চুম্বন করেন ( ২৭৫ )। 

তপ্ত বালুর উপর দিয়! হাঁটিয়! যমুনায় যাইতে বাধার কষ্ট 

হইবে ভাবিয়। কুষ্ণ-_ 
পিনান দোপর সময় জানি । 

তণ্চ পথে পিয়। ঢালয়ে পানি ॥ (৬৯৬) 

গৌড়ীয় বৈষবদের হাতে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের একটা 

বিবর্তন বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভাগবতের কৃষ্ণ সব 

গোপীকে লইয়াই বস্ত্রহরণ, রাঁসক্রীড়া। প্রভৃতি করিতেছেন। 

হয়তো৷ রানে একজন বিশেষ ভালবাসার পাত্রী তাহার 

ছিল, তিনি অন্ত সব গোগীদের ফেলিয়া তাহাকে লইয় 

লুকাইয়াঁছিলেন এবং তাহাতেই অন্য গোপীরা ঈর্ধ্যা 

করিয়া বলিয়াছিলেন, “অনয়ারাধিতো। নূনম্চ। কিন্ত 

একথ। ঠিক ষে, তিনি উহার সামনেই অন্য সকলের সঙ্গে 

বাসে বিলাস করিয়াছিলেন । জয়দেবে রাধ। তাহার 

প্রি্নতম1 বটে, কিন্ত 

হরিরিহ মুগ্ধবধূনিকরে বিলাসিনি বিলসতি কেলিপরে। 
(১।৪০) 

গোবিন্দদাসের পদ্দাবলী ও তাহার যুগ 

বিলাসমত্ত মুগ্ধ বধূগণকে লইয়া হরি কেলিবিলাসে রত 
থাকেন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কৃষ্ণ ক্ষচিৎ কদাচিৎ 
অন্ত নারীর সহিত গোপনে কেলিবিলীন করিলেও, ' 

তিনি রাধার একান্ত বল্পভ। বহছুবল্লত কৃষ্কে প্রায় 

একবল্পভে পরিণত করিবার একটা স্থম্পষ্ট প্রচেষ্টা বৈষ্ণব 

মহাজনদের রচনায় পরিলক্ষিত হয়। 

গোবিন্দদাসের বাঁধ! ্বাধীনভর্তৃক। ( অর্থাৎ নিজের 

অধীনে স্বামী যাহার ) হইয়। কৃষ্ণকে বলিতেছেন-__- 
তুরিতহি বেশে বনাহ যতন করি 

যাঁমিনি ভেল অবপান। (৫৩) 
আর কৃষ্ণও বশংবদ ভৃত্যের মতন বলিতেছেন-_- 

এ ধনি এধনি করু অবধান। 

কহ পুন কি করব অন্ুচর কাঁন ॥ (১১২) 

তোমার নির্দেশমত আমি তো কিশলয় দিয়! শয্যা রচন। 

করিয়াছি। তোমাকে বাতাস করিয়া তোমার শ্রমজল 

দুর করিলাম। তোমার চুলের খোঁপা খুলিয়া গিয়াছিল, 
বাঁধিয়া তাহার উপর বকুল ফুলের মাল! পবাইয়া দিলাম । 

এইরূপ অন্ুচররূপে শ্রীকষ্ণকে অঙ্কন করার পথ 

দেখানে। হইয়াছে শ্রীরূপের লেখ। গীতাবলীতে-_ 

রাধে! তোমার বুকের কাপড় একটু উঠাও, আমি 
উহাতে অদ্ভুত অদ্ভূত মকরের ছবি আকিয়। দিব 

(কামদেবের নাম মকরধ্বজ )। হে পঙ্কজনয়নে, ইহাতে 

সঙ্কোচ করিও না; এই রতিশয্যাতে তোমার বেশ রচন। 

করিব। রাধে! গগ্দেশ দুলাইও না, আমি এখন উহার 

উপর চিত্র রচনা করিতেছি । সদাশোভিত তোঁমার বপু 

আজ আমার হৃদয়ে কোন একটি লোভ জন্মাইতেছে। 

গোবিন্দদাঁসের পদে বাৎদলারসের মাত্র একটা পদ (৬০) 

পাওয়! যায়। পদটা রসে সমৃদ্ধ । গোবিন্দদাস ছুই জায়গায় 

বলিয়াছেন যে» শৃতিমধুরত্ব তাহার পদের বিশেষত্ব-- 

! রূসনা-রোচন রসিক-রসায়ন 

রচয়তি গৌবিন্দদাস। ১৫ ১১৬) 
এবং 

রসনা-রোচন শ্রবণ-বিলাস। 

রচই রুচির পদ গোবিন্দদাস ॥ ( ১৪৫) 

3) 












